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Team 1- 1 Team
Ge Kwist Mer
De terraswarmers
Per seconde grijzer?!
Per consumptie wijzer.............
Lots of things in the streets of Linden
De FreetFamilie
Quizpelturig
Alles is vrienden
Gruppe Jorissen
Kaler dan je opa
De Schuimkoppen
Import & Co
Oma’s bende
The Smarties
Venbroekers
Weed team
ZOS
Dalem wenst u fijne feestdagen
VDL ‘The one and only’
Whiskeypedia
The Dukes of Hapert
Witte gij’t
De Winnaars
De ganzehoeders
Sjikaas
Komkommernieop

Hapertse Brigade
Quiz ‘t net nog
De Lamme Vleugel
Is Bert Ernie?!
GEWELDIGENOTEN
Vrimd Volk
Nants ingonyama bagithi baba
We will make Hapert great again!
De castelijntjes
Jezus Quistus
VanAllesWa
KAnootjes
FC Rot
Blaalse Wènd
Onsauwkoej
Hapert Zuid West
Wisse de Clooney
De sterren van de Jupiter
Bastie Babes
GKM Classics
Team a, uh correctie team b
Alles Onder Controle
Scoobydoooo
Je ne sais wá?
Akkerdju!!
De Wijsneuzen
HaHo

• een Meezingconcert en feest met DJ Luuk Ansems 
• uitslag van de Hapertse Dorpsquiz
• wie wordt de eerste Geniale Gaoper? 
Zorg dat je erbij bent, ook als niet deelnemer van de quiz

presenteert in samenwerking met

Kunst Adelt, Le Noci, Medium en DJ Luuk Ansems

HET HAPERTS DORPSFEEST!

Zanggroep Medium

Zaterdag 6 oktober
Vanaf 20:00 uur

Grote zaal Den Tref

Entree: gratis
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Gulle gevers

Hoe ver durven jullie te gaan? Kleurtje, scheren, hanekam...
Stuur (volgens het schema van pagina 2) een durfal uit je team naar Kapperzzz.
Zorg dat er een zo gek mogelijk kapsel gemaakt wordt. Laat bij Kapperzzz een foto maken.
Vergeet je teamnaam niet te noemen.

 

LET OP!!!!!!!
Kijk in het schema hoe laat je voor de geheime opdracht in den Tref moet zijn. 
Stuur 2 snelle mensen! 

1

2

Sponsorvraag

Geheime opdracht in Arena Den Tref

DOE
vraag

DOE
vraag
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Alles over vreuger

Tram naar Hapert
Een beetje Hapertnaar weet dat er 
een stroomtram door Hapert reed.

Het is zondagavond, winter 1928, 
en we zijn gaan rikken bij Tante 
Corry op de Hoogstraat in Eind-
hoven. Door de gezelligheid en de 
discussie met Ome Jo, of het nu 
wel of niet een open misère is, zijn 
we de tijd vergeten. Snel wordt de 
laatste neut weg genipt. We kun-
nen nog net op tijd de laatste tram 
naar Hapert (De Kuil) nemen. 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Welk nummer heeft de tram? 

Nummer 11

58 min

Ritje (BBA) Eindhoven-Reusel koste 35ct, de trambaan is echter per 1937 opgeven!

Constante snelheid, cruise control

13, solo slam of solo tout

3 cent

Hoe lang doet de tram over het ritje? 

Wat kostte een enkeltje Eindhoven-Reusel in 1939, 2e klasse? 

In de tram bevindt zich het volgende onderdeel; wat 
is de functie en hoe noemen we dit in een moderne 
auto? 

Wat had tante nodig om over de open misère met een 
praatje van Wim te gaan?

Wat leverde een open Piek op als een Piek 2 cent ople-
verde.
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4.1

4.2

Ken jij deze bruidsparen? Noteer de namen en het jaar van de bruiloft.

Trouwfoto’s

Zet ze op goede volgorde van trouwdatum (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)

16-09-2017 
Wendy en Eline Rijken

1956 Antoon Spooren 
en Luus Rabou

2001 Tjerk en Yvonne 
Schaafstra-Antonius

2002 Toine en Birgit Dirks 2005 Marco vd Spijker 
en Lian van de Spijker- 
Winters

Nummer 3-6-7-4-5-2-8-9-10-1

1965 Lau Castelijns 
en Nel Castelijns-
Rademakers

1947 Gerard van der 
Meer en Maria van 
Dingenen. 

1950  Igna Geevers 
en Lieske Spooren

Jo en Maria Manders 
26 sep 1969

1899 Cornelis van de 
Put en Johanna Hele-
na van de Put-Bleys

1

4

8 9 10

5 6 7

2 3



pag
6

Team

Alles over vreuger

Vroeger, voor wat er van waar is...

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Door middel van archeologische opgravingen is vastgesteld dat de geschiedenis van 
Hapert terug  gaat tot aan de Bronstijd (ca. 5000 tot 2000 v. Chr.). Er zijn ook tekenen die 
duiden op de aanwezigheid van mensen in de steentijd. De geologische periode waarin 
de Kempische ondergrond is ontstaan, is het Plioceen. Op het meest zuidelijke gedeelte 
van het Haperst grondgebied zijn sporen van prehistorische bewoning aangetroffen. 
Ook gebruiksvoorwerpen van vuursteen uit  de late bronstijd en urnenvelden uit de 
ijzertijd zijn hier gevonden. Op de Hapertse Heide en in de bossen bij De Pan zijn 
vondsten gedaan die wijzen op een nederzetting. De Kempen werd destijds  bewoond 
door de Eburonen. 
Deze stam werd met de komst van Julius Ceasar grotendeels verdreven en vermoord. 
Later vestigde de Toxandriërs zich, en werd het gebied ook Toxandrië genoemd.    

Aan de Castersedijk, ter hoogte van De Grote Beerze, is een Romeinse muntschat ontdekt 
met  2598 munten uit de 3e, 4e en 5e eeuw. Er zaten munten tussen van onder andere 
Tetricus I (271-274BC), Julianus (284/285BC), Valentinianus (364-375BC), Honorius 
(379-395BC) en Arcadius (395-408BC).  

Streep door wat niet van toepassing is:

De Kempische ondergrond is ontstaan in het Plioceen.    
Waar/Niet waar *Niet  waar  (Pleistoceen)  

De Bronstijd was ongeveer van 5000 tot 2000 voor Christus.    
Waar/Niet  waar *Niet  waar

Waarschijnlijk waren er eerst jagers en later pas boeren op Haperts  grondgebied.  
Waar/Niet  waar *Waar  

De eerste inwoners van Hapert wisten niet alleen wat brons was, maar b.v. ook koper 
en tin was bij hun bekend.  
Waar/Niet  waar *Waar

In Hapert zijn ooit gebruiksvoorwerpen van vuursteen gevonden.    
Waar/Niet  waar *Waar  

Heden ten dage is de Hapertse Heide eigendom van Staatsbosbeheer.    
Waar/Niet  waar *Waar  

Het gebied langs de Castersedijk waar de Romeinse munten 
gevonden zijn  is een rijksmonument.  
Waar/Niet  waar *Waar  

Ten tijde van Ceasar was Ambiorix het stamhoofd van de Eburonen.  
Waar/Niet waar *Waar  

De titel Keizer is afgeleid van Ceasar. De Romeinen spraken Ceasar 
uit als Kaisar.  
Waar/Niet  waar *Waar  

De bij de keizers aangegeven jaartallen zijn allemaal correct.  
Waar/Niet waar *Niet waar (moet allemaal ad. zijn ipv bc.) 
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Oma gebruikte vroeger middelen uit de keuken om problemen op te lossen. 
Welke middelen bedoelen we? Onderstaand een aantal (oude) wijsheden.

Dit middel versterkt het geheugen en werkt rustgevend.    

Deze groente bevat veel vitaminen en mineralen, is vochtafdrijvend en  kan 
gebruikt  worden  bij  reuma.    

Als je lang haar na het wassen naspoelt met dit middel is het makkelijker te 
kammen. 

Een kruid dat de volgende eigenschappen kent; wekt de eetlust op, reinigt  de 
nieren, heeft een versterkende werking op de spijsverteringsorganen, is een middel 
om te helpen bij het stoppen met roken (door op het kruid te kauwen).  Welk kruid 
wordt hier bedoeld?    

Heb je last van oorsuizen? Doe een watje in het oor dat met een paar druppels van 
dit vocht is besprenkeld.     

Wat zijn de antwoorden bij onderstaande wijsheden?

Een middeltje, dat je elke dag in combinatie met een borstel gebruikt, is ook ge-
schikt voor andere doeleinden. Zo kun je er heel goed je aanrecht of de zool van je 
strijkijzer mee reinigen. We bedoelen natuurlijk:    

Last van wespen in de tuin? Deze tip helpt. Vul een bakje met koud water met 
daarin een flink aantal van dit kruid. Zet het bakje op de plek waar u de wespen 
niet wilt hebben en ze zullen wegblijven. U kunt ze ook in een doorgesneden ci-
troen of sinaasappel steken. Wespen houden niet van de geur dit kruid.    

U krijgt de thermoskan van binnen weer schoon door 2 theelepels van dit product 
in de kan te doen en deze te vullen met warm water. Laat de kan nu 2 uur staan en 
spoel hem daarna met schoon water. De aanslag is nu verwijderd. 

Thee-aanslag in bijvoorbeeld uw theeglazen of glazen theepot krijgt u makkelijk 
weg met dit middel en een vochtig sponsje. Milieuvriendelijk en doeltreffend!   

Heb je een vlek in je kleding of handdoek na het verven van je haren?    Zo kun je 
de vlek verwijderen; Spuit de vlek in met dit spul, even laten drogen en vervolgens 
gewoon wassen in de wasmachine.  
 

Wijsheden van oma
Salie

Artisjok

Azijnwater

Kalmoeswortel

Uiensap

Tandpasta

Kruidnagelen

Bakpoeder

Zout

Haarlak
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In het verslag van zijn reis door de Meierij van ’s-Hertogenbosch, in het jaar 1799, 
maakt de predikant Stephanus Hanewinkel (1766-1856) melding van een antipro-
testants volksrijmpje dat hij bij de katholieken van de Kempen heeft gehoord: 
‘De  Geuze Els, heeft de hele Kempen gevelst’. Deze protestantse vrouw, Elsken 
Joosten, zou een groot aantal kinderen hebben nagelaten, die zich op hun beurt  
overal in de Kempen hadden gevestigd en zich verder hadden vermenigvuldigd. 
In  een studie vragen de heren Panken en Van Sasse van Ysselt zich af wie deze 
‘Geuzen-Els’ eigenlijk was. Zij vermoeden dat zij de vrouw geweest moet zijn van 
ene Fabrie (Fabri betekent smid), in de achttiende eeuw, een bekende familienaam  
van protestanten in de regio. Volgens de overlevering zou zij rond het midden van 
de  zeventiende eeuw in Hapert bij de oude toren hebben gewoond. Hiermee is 
Elsken  Joosten de eerste inwoner van Hapert die in een boek vernoemd wordt.  

Rond 1650 woonde Elsken Joosten in Hapert bij de oude toren. In die periode  
moesten de meeste kerken in Brabant door de Katholieken overgedragen worden  
aan de Protestanten. Dit alles was een gevolg van De vrede van Munster. 
Aan welke  heilige was destijds de Hapertse kerk toegewijd?  
De  Heilige  Severinus  

Als Elsken Joosten nu nog  in Hapert op dezelfde plek zou wonen, welke friettent  
zou dan voor haar het dichtste bij zijn?  
Cafetarijoll  

Door wie was, volgens overlevering, deze oude toren gebouwd?  
Kabouters  (zie  het  HZAHVWboek,  hoofdstuk  II)  

De predikant noteerde de volksrijm ‘De Geuze Els,  heeft de hele Kempen gevelst’.  
Wat betekent volgens hem het woord ‘gevelst’?
Bedorven,  aangestoken (http://www.stephanushanewinckel.nl/search?q=geuze) 

Hapert was in deze periode nog niet erg groot. Hoeveel huizen kon je tellen in die  
periode in Hapert?  
63  (3  dorpen  1  gemeente,  pagina  97)  

De Geuze Els 

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
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Historische momenten
8.1

8.2

Kan je deze historische gebeurtenissen benoemen? Vermeld ook het jaar waarin dit 
gebeurde.

Zet ze op goede volgorde (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

Afbreken Berlijnse muur – 1989 De Bijlmerramp – 1992

NL EK – 1988 Elfstedentocht – 1963

Kernramp Tsjernobiel -1986

Moord op Kennedy - 1963Woodstock 1969

Maanlanding – 1969

Wim van Est tour de France 1951

Nummer 9-10-4-6-8-5-7-3-1-2

Watersnoodramp – 1953
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9.1

9.2

9.3

Telefoonnummers? Die wist je vroeger uit je hoofd. Tenminste… de nummers die 
je vaak gebruikte.
En als er dan soms een nummer was dat je niet wist, dan kon je dat in het tele-
foonboek opzoeken. Het boek met alle nummers uit de directe omgeving hadden 
de meeste wel thuis liggen. Boek Eindhoven e.o. en vaak ook nog wel boek Tilburg 
e.o. Alle andere telefoonnummers van Nederland kon je opzoeken in de telefoon-
boeken die in de telefooncellen hingen. Of je belde met 118 en de telefonist(e) kon 
alle nummers voor je opzoeken.
Het telefoonboek als zodanig bestaat niet meer: Het laatste exemplaar van onze 
regio is vorig jaar uitgekomen. 
Uit ons exemplaar zijn een aantal namen en adressen weggevallen. Vul deze in.

Wat is de overeenkomst van deze adressen?

Waarvan herken je deze adressen?

Telefoon nummers

Veris Corvus 13

Korte JGM Boogschutter 13 

Geboers R. Neptunes 13

Davelaar G - Oude provincialeweg 13

Allen nummer 13

Facebook post 31 teams
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Heemkundige Kring 
Hieronder de bijdrage van de Heemkundige Kring 
Pladella Villa aan de Hapertse Dorps Quiz.

Wie was de eerste bewoner van dit huis?

Het schoolgebouw aan de Oude Provincialeweg 17 heeft meerdere bewoners gehad. Een 
paar jaar lang heeft het gediend als dependance van de jongensschool en in 1976 trok de 
Marnixschool erin. Voor welke onderwijsvorm was de school oorspronkelijk bedoeld?

In 1826 bouwde de Hervormde Gemeente Bladel-Hapert een kerkje in Hapert. Zes jaar 
eerder had de gemeente al een kerkje gebouwd in Bladel maar de Hapertse lidmaten 
voelden er weinig voor om elke zondag helemaal naar Bladel te reizen. Het kerkje heeft 
bestaan tot 1954. Aan wie werd het verkocht en wat deed de koper ermee?

Welke Hapertse straat zou aanvankelijk Trog gaan heten? De naam veranderde toen de 
gemeenteraad, na de nodige debatten, besloot om toch maar niet te kiezen voor het 
thema “agrarisch” en in plaats te opteren voor “hemellichamen”.

Welke pastoorsmeid overleed op 26 juni 1932?

Hoe raakte de Romeinse godin van de dageraad in Hapert verzeild?

De grens van de voormalige gemeente Hoogeloon c.a. is altijd nauwkeurig bekend ge-
weest. Anders is dat met de grenzen tussen de drie kerkdorpen. Als inwoners zich ves-
tigden in het buitengebied was het wel eens moeilijk om te bepalen in welk kerkdorp 
ze kwamen wonen. Eén eigenwijze gemeentenaar verhuisde in 1977 van Hapert naar 
Hoogeloon volgens de gemeente. Hijzelf was er vast van overtuigd dat hij nog steeds in 
Hapert woonde en hij wenste dan ook als inwoner van Hapert geregistreerd te blijven. 
Wie was deze man?

Voor het gemeentebestuur was deze kwestie aanleiding om eens na te gaan of de aloude 
parochiegrenzen niet tevens als dorpsgrens konden dienen. Maar bij de uitwerking van 
dat plan werd duidelijk dat er nogal wat zou veranderen en erger nog, 
men zou zich de woede op de hals zou halen van met name de bewo-
ners van het gebied Langrijt-Loonseweg-Landrop. Reden om de zaak te 
laten rusten.

Heel veel succes gewenst! 
En natuurlijk bent u van harte welkom op onze heemkamer aan de 
Bleijenhoek 57 in Bladel. We zijn elk woensdagmiddag -en avond 
geopend. Dus misschien tot ziens!

-Aurora was de naam van de sigarenfariek van de gebroeders Claassen

 Johannes Josephus Hubertus van Schenck van Nijdeggen, 
RK priester. Of Mr. Sasse van IJsselt

-Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (V.G.L.O.)

-De koper was Louis van de Ven (vader van Adriaan) en hij sloopte het ten 
behoeve van de uitbreiding van zijn garagebedrijf.

-Orion

-Lucia Peeten 

-J. van Dingenen

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
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Vragen van de pastoor
In welk jaar kreeg de parochie Hapert een eigen pastoor voor Hapert alleen?

Hoe is de naam van de eerste eigen pastoor? 

Wanneer werd de huidige kerk van Hapert in gebruik genomen? 

Welke naam hebben de kerkklokken?  

Wat is het gewicht van de kerklokken? 

Waar stond het Mariabeeld van de kapel in de Ganzestraat oorspronkelijk?

Welke figuren zijn afgebeeld in het hekwerk van de Mariakapel in de Ganzestraat?

Waarom is in Hapert een straat “Vestdijk” genoemd?

Waarom heeft in Hapert een straat de naam “Tongerlolaan” gekregen?

Waar staat in Hapert de “opa Bakkenhoven” zitbank?

Van wie was “opa Bakkenhoven”? de vader? 

1819

Lambertus de Jongh

1923

Severinus en Donatus

396kg en 101kg

Voorkant oude Mariaschool

Engelen

Vest(=gracht) om de woning van de pastoor, die daar vroeger ergens woonde

Hapert viel voor de zielzorg onder de abdij van Tongerlo

Kloostertuin (aan de kant vd kerkstraat)

Vader van moeder-overste van zusterklooster Eureka
Zuster Marie-Clara (naam van moeder overste)

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11
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Heemkunde
Zet het juiste nummer in de juiste foto:
1. Om mee te smokkelen
2. Om netjes voor de dag te komen
3. Om van te genieten
4. Om netjes te zaaien

En wat zijn dit?

Duiven ringer Structuur roller Romeins schietlood

12.1

12.2

2

1

3 4
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Logo’s
13 Welke logo’s herkennen jullie hierin: 

Henders en Hazel

Rabobank

DA drogist

Spotify

Zara

Appelsientje

Twitter

Google

Q music

Kapperzzz

Siemens

Rode kruis

Utopia

Efteling

Eredivisie

Philips

IKEA

Sponsorvraag
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Rebus
En toen zee de boer:

Wat zei hij?      Het moes niet magge onze beer moet bagge

- H - R + S

I = E

A = OE NK=GG 
-N

P=N -R

11

14
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Reclame slogans
De term JUST DO IT is wereldwijd bekend. Maar ken je onderstaande reclame slogans 

ook? Vul de ontbrekende woorden in en/of het merk.

Pam, je .......................... danst

Heerlijk helder ..........................

Stom he, ik vind het .......................... lekker!

“Ik zei nog zo; geen .........................!”

Een stukje .......................... op aarde

Even .......................... bellen

Sterk spul he?

Altijd weer die ..........................

Schat, staat de ................... koud?

Mag ik pompen?

Vier uur ..........................

Een .......................... hoort er bij

.......................... de witte motor

Waar u naar ............ rent gaan wij naar binnen

.......................... daar zit wat in

It’s in ............... game

Met een .......................... lach je iedereen uit

Komt tijd komt..........................

Pleasure you can’t ..........................

Waar zouden we zijn zonder ..........................

Tuut tuut dat is ..........................

Keihard de .....................

Geen .......................... teveel hoor!

Haar - Andrelon

Heineken

gewoon - Calve pindakaas

Bommetje - Melkunie

Paradijs - Bounty

Apeldoorn - Centraal beheer

Fisherman’s Friends

Autodrop

Bokma

Roosvicee

Cup-a-soup

ei

Melk

buiten - Brandweer

Brood

all - EA sports

Fiat panda

Grolsch

Measure - Mars

Trein - Nederlandse Spoorwegen (NS)

Snel - Overtoom

Lekkerste - Veronica

Cent - Zeeuws meisje boter

15
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Aan de wandel
Onze Haopertse Gaoper is op de fiets door Hapert gegaan.
Op YouTube vind je een filmpje van zijn fietstocht. Teken zijn route hieronder uit in de 
kaart.
Het filmpje is te vinden op: https://youtu.be/4opTQ7kzscg

Onze wandelende gaoper komt overigens in het parkje bij de kinderboerderij 3 
collega gaopers tegen. Ze staan op een rij te kijken naar de geitjes. Ze hebben 
allemaal een hoedje op, alleen weten ze zelf niet welke. Ze weten wel dat er twee 
rode en twee groene hoedjes zijn. De eerste gaoper staat echter achter een struikje 
en kan daardoor de andere gaopers niet goed zien. De tweede gaoper staat redelijk 
hoog en kan de hoeden van de derde en vierde zien. De derde gaoper ziet de hoed 
van de vierde en de vierde ziet helemaal geen hoeden. Stel nu dat de hoeden zo 
verdeeld zijn dat de eerste gaoper een rode heeft, het tweede een groene, het derde 
een rode en het vierde een groene. Welk gaoper weet nu als eerste welke hoed 
hijzelf op heeft?

Met al dat gegaop vindt onze gaoper nog al eens iets, zo vond hij in de tuin van de 
pastorie een zeer zeldzaam koperen muntgewichtje, op het gewichtje staat een ge-
wicht van 14,6 gr slagdatum 27 BC. wat klopt er niet? 

De derde gaoper weet zijn kleur, omdat hij de groene hoed van nr 4 ziet. Als hij ook een groene 
hoed op zou hebben zou gaoper nr 2 zijn kleur weten, omdat gaoper nr 2 dan 2 groene hoeden 
ziet. Aangezien gaoper 2 zijn kleur niet weet, weet gaoper 3 dat hij een rode op heeft.

In 27 voor Christus konden ze nog niet weten dat het voor Christus was, en 
konden ze dit dus zeker niet op een muntgewicht drukken.

16.1

16.2

16.3
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H.a.p.e.r.t.
Maak woord(en) met de letters  H,A,P,E,R en T, die passen in deze zinnen. 
Je mag in elke zin, elke letter maximaal 1x gebruiken. Je hoeft per oplossing niet alle 
letters te gebruiken.

Elk …………….. heeft 2 kamers.

Iris Kroes .......................... er vrolijk op los. Ze zong er ook mooi bij.

In Friesland woonde de boeren op een ………………………………….

……………... kwam hij ………….……..steegje in.

Ze verkocht hem een ……………….. die hij nog lang gevoeld heeft.

Het meisje  ………………………… met dichte ogen in de suikerspin.

50 cent …………………….. toen nog elke dag.

Hij is niet aardig, hij is een echte ………………

Hij vertelde het in vertrouwen tegen de ……………………….

Hij heeft………………. De tranen staan in zijn ogen.

Het is niet stuk maar het …………………….. wel.

Dat is ………………onjuist!

Hart

Harpte

Terp

Rap het

Trap

Hapte

Rapte

Hater of rat

Pater

Pret

Hapert

Apert

17
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Team

Niet te doen

Hee Jacqueline! Mosterd na de maaltijd Annie, hou jij me tassie effe vast

Losing My Religion - REM Er staat een paard in de gang

Were the streets have no name

Vlieg met me mee naar de regenboog

Waterloo - ABBA

War - Battlefield

Blof Zoutelande

Wat zoeken we?
Welke titels van liedjes herken je in deze plaatjes?18
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Niet te doen

Wat Haperde of ging er mis?
Roll-on-Roll-off 19:05 

Iso Krultang - Double Beauty 

1994

Engels maanlicht

Bimini arm

800 km/u isolatieschuim

Rutger’s Rits

Gabriela 42,125

Een fiets voor die man! 
Z’n pedalen passen niet eens!

   

19.1 “Harold of free enterprise” zonk door haperende of defecte 
laadklep

19.2 In een YouTube filmpje zie je hoe de haren bij een meisje 
afbreken bij het te lang verwarmen met een Iso Krultang - Dou-
ble Beauty 

19.3 Zondagochtend 1 mei 1994: F1 coureur Ayrton Senna ver-
ongelukt door afbreken van stuur stang: Senna is rechtdoor 
gegaan in de Tamburello-bocht, net na het rechte eind. Hij heeft 
nauwelijks geremd en hij raakt de muur met 200 kilometer per 
uur.

19.4 27 februari 2017: Moonlight is in de nacht van zondag op 
maandag bij de Oscars uitgeroepen tot beste film. De aankondi-
ging volgde kort op een fout van een presentator die eerst La La 
Land winnaar noemde.

19.5 Freekvonk wordt gebeten door een haai bij het eilandje 
Bimini

19.6 Op 1 februari 2003 verloor NASA het contact met Colum-
bia vijftien minuten voor de verwachte landing op het Kennedy 
Space Center in Florida.

19.7 Scene Rutger Hauer en Monique van de Ven in Turks fruit. 
Rutger komt met z’n  piemel tussen z’n gulp te zitten.

19.8 Gabriela Andersen-Schiess, was een Zwitserse marathon-
loopster die in Los Angeles de olympische spelen van 1984 liep 
maar werd bevangen door de warmte (gehydrateerd) en daar-
door strompelend en slingerend de laatste 400meter uitliep.

19.9 2016, Een dramatische ontwikkeling donderdag in de 
twaalfde etappe van de Tour de France. Geletruidrager Chris 
Froome zat in de beklimming van de Mont Ventoux zeker een mi-
nuut zonder racefiets. Het vehikel van de Brit was kapotgegaan 
bij een val te midden van de chaotische mensenmassa. De Brit 
rende een stuk zonder fiets omhoog. Pas later klom hij op een 
andere fiets en reed hij verder.

19.10 Nederland  verloor in de WK voetbal finale 74 van 
West-Duitsland

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10
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Niet te doen

Effe denken hoor...
Als een lotje op de kermis van Hapert een even nummer heeft dan is hij aan de achter-
kant geel.

Welke lot(tjes) moeten we omdraaien om na te gaan of die verklaring juist is?

In de tuin van de pastorie staat een appelboom met appels (logisch toch!?) Even later 
kwam er een sterke wind en hierna waren er geen appels op de grond en geen appels in 
de boom. Hoe kan dat… ?

Vul het ontbrekende getal in?

7 2

?

20.1

20.2

20.3

 4 groen

1x op de grond 1x in de boom

3 T-splitsingen 
van hoofdwegen
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Niet te doen

Knippen, puzzelen en plakken
Knip onderstaande stukken over de rode stippelijn uit, leg de vier stukken zo dat er 63, 
64 of 65 vierkantjes te tellen zijn, maak een schets op de volgende pagina hoe je ze moet 
leggen.

Nieky (zie pijltje) wint de bokswedstrijd, knip de tegels uit en leg ze alle 4 zo dat er één 
plaatje van Nieky ontstaat. Plak de oplossing op de volgende pagina.

21.1

21.2
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Niet te doen

Oplossing plakken
21.1

21.2

Teken hier de 3 oplossingen van de blokjes puzzel (pagina 24)

Plak hier de oplossing van de boksers (Pagina 24)
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Gulle gevers

AARDAPPELEN
AFBAKBROODJES
ASSORTIMENT
BIER
BLEEKSELDERIJ
BOODSCHAPPEN
CHOCOLADE
COURGETTE
DICK
DIEPVRIES
DRUIVEN
EIERKOEKEN 

GASTVRIJ
KNAKWORSTEN
KOEKEN
KOELING
LAAGSTEPRIJS
MEDEWERKERS
MELK
PEREN
PEULTJES
PICKUPPOINT
PINDAKAAS

SATEPRIKKERS
SCHEERSCHUIM
SCHOONMAAKMIDDELEN
SERVICE
SHAMPOO
SLA
SOEP
SPAARACTIE
SUPERMARKT
TEVREDENHEID
THUISBEZORGEN

TIJDSCHRIFTEN
VAKKENVULLER
VEGETARISCH
VERS
VERSMANAGER
WCPAPIER
WELKOM
WIJN
WORSTENBROODJES
ZEEP
ZELFSCAN

AARDAPPELEN
AFBAKBROODJES
ASSORTIMENT
BIER
BLEEKSELDERIJ
BOODSCHAPPEN
CHOCOLADE
COURGETTE
DICK
DIEPVRIES
DRUIVEN
EIERKOEKEN 

GASTVRIJ
KNAKWORSTEN
KOEKEN
KOELING
LAAGSTEPRIJS
MEDEWERKERS
MELK
PEREN
PEULTJES
PICKUPPOINT
PINDAKAAS

SATEPRIKKERS
SCHEERSCHUIM
SCHOONMAAKMIDDELEN
SERVICE
SHAMPOO
SLA
SOEP
SPAARACTIE
SUPERMARKT
TEVREDENHEID
THUISBEZORGEN

TIJDSCHRIFTEN
VAKKENVULLER
VEGETARISCH
VERS
VERSMANAGER
WCPAPIER
WELKOM
WIJN
WORSTENBROODJES
ZEEP
ZELFSCAN

Sponsorvraag

Bananen

Wat is het antoord op de vraag die Yorick stelt
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Niet te doen

Puzzelstukken
Hebben jullie goed opgelet de laatste maanden? We hadden een aantal puzzelstukken 
verstopt in het dorp.

Waar stonden ze?

Bonuspunten als je hieronder (of achterop deze pagina) foto’s kan plakken van de puzzel-
stukjes op locatie.

Er zit een puzzelstukje bij het quizboek.
Ga naar het Koetshuis in Hapert en leg je stukje puzzel aan.

Welke “bekende Nederlander” zit er het Koetshuis te puzzelen?

Wie heeft er hier eentje ontdekt??

DOE
vraag

1.

2.

3.

4.

Jumbo

Bakker Wieland

Het Palet

Brandweer

Hans Jansen

“Harry” Gijsbers van het programma “we zijn er bijna” van Omroep Max 

23.1

23.2

23.3

23.4
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Niet te doen

Welke Word het?
Welk lettertype zal ik gebruiken? Er bestaan er honderden.
Weet jij welke lettertypes dit zijn?

Hapertse Dorpsquiz
Mv Boli

Hapertse Dorpsquiz
Tahoma

Hapertse Dorpsquiz
Mistral

Hapertse Dorpsquiz
Times New Roman

Hapertse Dorpsquiz
COMIC SANS

Hapertse Dorpsquiz
RAVIE

24
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Niet te doen

Kakhiel
Verzin een grappige tekst

DOE
vraag

25.1

25.2



pag
28

Team

#niettefilmen

Sponsorvraag

26

27

Dertig jaar geleden kwam de eerste Flodder film uit. Buurman wat doet u nu?

Maak deze foto op een zo origineel mogelijke manier na en stuur deze vóór 23.30 uur 
per mail naar ons toe:  hapertsedorpsquiz@gmail.com
Het team dat deze opdracht als leukste/origineelste maakt wint een fotoshoot bij 
Imca van de Weem

Wie hoort er niet thuis in dit rijtje en waarom niet?

Freddy Mercury. De rest hoort bij de club van 27. Beroemdheden die op 27 jarige 
leeftijd zijn overleden.

DOE
vraag
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#niettefilmen

1: Lien Lavrijssen

2: Liederentafel 3x3

3: Erin van Dijk

4: Sharp Dressed Men

5: VV Hapert mmv Satisfy

6: Joop Rademakers

7: Amy van de Weem

8: Christine den Otter

9: Annelie Verhees

10: Helma van de Ven

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Muziek uit eigen dorp
Wie zingt dit?
In de quiztas zit een cassettebandje.
Luister hem goed af. Op kant A: wie hoor je hier zingen?

Schrijf een couplet voor het Haperts volkslied.
De twee beste coupletten gaan we volgende week zingen op de feestavond.

Zet de hardheid van de onderstaande oppervlakte lagen 
(behandelingen van metaal) op volgorde van hard naar super hard!
1 Chroomcarbide
2 Titaan carbide
3 Titaan nitride
4 Aluminium oxide

DOE
vraag

Sponsorvraag

28

29

30

1, 4, 3, 2

Team 27
Heel Hapert was zijn best aan ’t kwissen
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Heel fanatiek, geen vraag wilde men missen
Veel tijd voor wijn en pils dat was er niet
Na uren van veel zoeken, zuchten, zweten
De tijd ging vliegensvlug
Een weekje stress dan zullen we het weten
Zijn we echte gaopers? Zijn we een genie?

Team 28
Bende muug geworre van al ’t lopen
Zuukt dan een benkske op aan de markt-kant
Geniet van alle mensen, ze zitten-er mee hopen
Haopert is toch het schonste stukske van ’t land
Vergeet vurral nie ook nog wa tu buurten
Denkt aan alles wa ge dan nog wult
Het lekt hier verdorie het paradijs wel
As ge geniet van oewe bottram mee zult
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#niettefilmen

You tube
Ken jij de voornamen van de kinderen van onderstaande YouTubers?

Bucketlist Family

De huismuts

Kylie Jenner

Cute girls hairstyles

De Bellinga’s

Family Fizz

Wie zien we op deze foto?                 En op deze?

Dorothy, Manilla, Calihan/Cali

Pip

Stormi

Brooklyn, Bailey, Kamri, Rylan, Paxton, Paisley

Luxy, Lucilla, Luan

Mia, Sienna, Karma

Rey uit Star Wars De Snode Daleks - uit Dr Who

31.1

31.2

31.3

31.4

31.5

31.6

32.1 32.2
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#niettefilmen

A few good Wibra’s

Wat was de kleur van de t-shirtjes van het barpersoneel?
Blauw

Noem minstens 5 namen van de bandleden?
Joep Basten
Niek Basten 
Thom Rijstenborgh
Dave de Laat
Eric/Piet van Dillen
Johan van Gestel
Howie/Howard Maas
Caat/Carlo van Dillen

Hoe heet het meisje dat een surprise act deed?
Janneke Basten

Wat was het eerste nummer dat de band speelde?
Let love rule (lenny krevits)

Wat was het laatste nummer dat de band speelde?
Please to meet you (rolling stones)

Wat waren de goede doelen waar ze voor op traden?
Nierstichting en Alpe d huzes

Wat was de hoofdprijs van de loterij die werd gehouden
Een huiskamerconcert van a few good wibra’s

Hoeveel geld heeft de avond opgebracht?
4.437,54 euro

Op 8 april was het concert van de Few good Wibra’s voor het goede doel.
Als je erbij was in Den Tref zijn deze vragen prima in te vullen. 

33.1

33.2

33.3

33.4

33.5

33.6

33.7

33.8
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#niettefilmen

Spelletjes spelen
We hebben het allemaal wel eens gedaan. Of doen het nog. Voor de meesten oude-
ren onder ons was “Pong” de eerste kennismaking met computerspelletjes. 
Herkennen jullie de volgende games? 

34

Donkey Kong

Sonic

Fortnight

The legend of Zelda Minecraft Miss pacman!

GTA (Grand theft auto) Loadrunner

Fifa Tetris

Landleven The Sims
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#niettefilmen

Emoji songs
Emoji’s zijn niet meer weg te denken in het huidige berichten-verkeer.
Maar weet jij wat ze allemaal betekenen? Welke liedjes zijn hieronder in emoji’s 
uitgebeeld? Ze kunnen Engels of Nederlands zijn.

Cake by the ocean

Cry me a river

Child in time - deep purple

One kiss - Calvin Harris

Sweet dreams - euritmics

Single Ladies - Beyoncé

Took a pill in Ibiza, 

Follow the sun, 

Starboy, 

35
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#niettefilmen

Social media
Hoe noem je het wanneer iemand veel volgers heeft op Instagram?

“Pardon, doe normaal man” is een filmpje dat op internet heel populair is geworden. 
In welke stad is dit opgenomen?

Wat is de naam van het Nederlandse YouTube kanaal waar drie mannen 
opdrachten uitvoeren, die door kijkers worden ingezonden?

YouTube is een site waar mensen filmpjes op kunnen zetten. Wat is de naam van 
de bekendste Nederlandse website met hetzelfde doel?

Welke kant moet een gebruiker van de app Tinder op swipen om iemand een 
superlike te geven?

Wat gebeurt er in de app Instagram als je 2x op een foto klikt?

Wat is de naam van de betaalmethode in het spel Fortnite?

Wat is de naam voor het fenomeen waarbij iemand alle episodes van één (tv)serie  
seizoen achter elkaar kijkt?

Wat is de oudste cheatcode in het spel De Sims waarbij de speler geld krijgt?

Welk Brits model, actrice, zangeres en schrijfster heeft in 2017 een videoclip 
uitgebracht?

Wat is de Nederlandse naam voor de bouwsteen die in Minecraft de onderkant 
van de wereld aangeeft?

Wat is de naam voor het gezicht met getuite lippen?

In welk type ufo vliegt de ufopiloot?

Hoe vaak zegt oma plakband ‘idioot’?

Wat is het beroep van meneer Shittical?

- Instafamous

- Eindhoven

- Stuk tv

- Dumpert.nl

- Omhoog

- Je liked de foto (geeft hem een hartje)

- V-bugs

- Bingewatching (binger)

X - 28 (x achtundzwanzig)

11 x

Ufo piloot

- Rosebud of klapaucius

- Cara Delevinge

- Bodemsteen (Engels bedrock)

- Duckface

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

36.7

36.8

36.9

36.10

36.11

36.12

36.13

36.14

36.15
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#niettefilmen

Songfestival
In mei zaten veel mensen in Hapert gekluisterd aan de tv. Het was weer tijd voor het 
Songfestival.
Hieronder zie je delen van een refrein van een Nederlandse artiest die deelgenomen 
heeft aan het songfestival. Noem de artiest en titel van het liedje.

1. Is het lang geleden, is het lang geleden 
 In de zomerzon ging het bim bam bom

2. Wees nog eens lief net als toen 
 Vraag me nog eens om een zoen

3. Ooh after all that we’ve been through
 There ain’t nothing new

4. We bouwen huizen om orkanen te weerstaan 
 En maken schepen om in elke storm te varen

5. Wat een geluk dat ik ‘n stukje van de wereld ben 
 Dat ik de wijsjes van de sijsjes en de merels ken

6. Neem de tijd voor alle dingen.
 leef je eigen ritme

7. Hij zat zo boordevol muziek
 Hij zong voor groot en klein publiek

8. No more doubting, no more fears 
 no more cheating, no more tears

9. ik ben verliefd op jou
 daarom vergeet ik alles gauw

10. Waar is het licht dat eindelijk zal schijnen 
 Dat de kou doet verdwijnen

Zet de liedjes op volgorde van inzending. (Benoem dus eerst het nummer van het 
liedje dat het langste geleden is.)

1. Teach in, ding-a- dong

2. Corry Brokken, net als toen

3. The Common Linnets, calm after the storm

4. Ruth Jaccot, vrede

5. Rudi Carrell, wat een geluk

6. Frizzle Sizzle, alles heeft een ritme

7. Lenny Kuhr, de troubadour

8. Linda Wagenmakers, no goodbyes

9. Sieneke, ik ben verliefd(sha-la-lie)

10. Willeke Alberti, waar is de zon

2-5-7-1-6-4-10-8-9-3

37.1

37.2
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#niettefilmen

Muzieknoten
Noem de titels van de liedjes waarvan je hieronder een klein stukje in noten ziet

Boer wat zeg je van mn kippen

Fur Elise

Hoofd schouders knie en teen

Kon ik maar even bij je zijn

Mag ik dan bij jou

38.1

38.2

38.3

38.4

38.5
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#niettefilmen

Liedjes, maar dan anders
Welke liedjes  herken je uit deze vertaalde tekst fragmenten?

And Go.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o. 
Take everything you can get your hands on.
And Go,o.o.o.o.o.o.o.go, 
Take everything you can get your hands on.

Keep the glasses filled
With some extra alcohol
You can’t stop us
Let’s fill up the girls
Sit, hang, lay down
All go from your left to your right, 
This tent is going to get renovated.

You won’t get that laugh from my face, you will want that
Even though I am upset, you are not worth my tears
You won’t get that laugh from my face, but I’m crying inside
Sometimes I get mad and sad, but you won’t see my tears

You’re the sun, You’re the sea
You’re the love, come with me

Do you have a minute for me?
Give me a moment of your time.
Every hour of the day, I think of your laughter
And you make me happy

They get payed, and sleep with everybody
Close the drapes, get on their bed
They are the madame for those who can’t find her at home
They’ are the sex symbol for every man.

I’m walking in a much too quiet city
I’ve never been homesick
But people are sleeping,
the world is closing up
And then I think of my county 
There is always a light burning

Leef van Andre Hazes jr.

Links Rechts van Snollebollekes

Jij krijgt die lacht niet van mijn gezicht 
van John de Bever

Jij bent de zon, Jop

Heb je even voor mij, Frans Bauer

Meisjes van de nacht, Edwin Roelvink

Brabant van Guus Meeuwis

39.1

39.2

39.3

39.4

39.5

39.6

39.7



pag
38

Team

#niettefilmen

Reclame
Reclame, de één vindt het makkelijk om snel iets te drinken te pakken, de ander stoort 
zich er mateloos aan. Onderstaande reclame fragmentjes zijn echter de moeite waard 
om nog eens terug te kijken. Weet u welk merk er bij de fragmenten hoort?

Rolo

Yoki drink (mona)

Calve pindakaas

Beemsterkaas

Durex

Heineken

Syntraciet

Mc Donalds

40

1

3

5

7

1

4

6

8
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#niettefilmen

Raad de stem
Wie hoor je praten?

In de quiz tas zit een cassettebandje. Op kant B staan 10 “bekende” stemmen. 
Wie hoor je hier?

Fragment1

Fragment2

Fragment3

Fragment4

Fragment5

Fragment6

Fragment7

Fragment8

Fragment9

Fragment10

Sponsorvraag

Welke bestratingsverbanden herken je hieronder?

wildverbandblokverbandKeperverband

1: Juffrouw Janny

2. Eric van Loon

3. Ruud van Nistelrooy

4. Marlies Dekkers

5. Vincent Verdonschot

6. Peter Maas (burgemeester)

7. Juf Kiet

8. Michael van Gerwen

9. Hans Teeuwen

10. Vincent van Rossem 

41

42
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Vanalles over Hapert

Ken je deze mensen?
43.1

43.2

43.3

Hieronder zie je delen van gezichten. Welke personen herken je?

Waar werken deze mensen?
Het Palet

Twan

Filip

Marjo

Roy

Ellen

Marij

Chantal

Louise

Sponsorvraag

Nu zitten er diverse bedrijven in de Oude Jongensschool. Maar voordat deze bedrijven er 
zaten was het een school én een bibliotheek. Zoek een boek of tijdschrift waarmee je een 
bookface kan maken. Ga naar de Oude Jongensschool en maak daar de bookface. Zorg dat 
je ziet dat je bij de Oude Jongensschool staat. 
Mail de foto voor 23.30 uur naar: hapertsedorpsquiz@gmail.com

DOE
vraag
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Vanalles over Hapert

Anagrammen
44 Hapertse verenigingen en stichtingen. Het Hapertse verenigingsleven is divers. 

Sport en cultuur, groot en klein, bekend en onbekend: Verenigingen zijn er in 
Hapert in alle soorten en maten. 
Welke verenigingen herkennen jullie hierin: 

Gepord na quality-shows   

Bel even zondares 

Vogeldefile 

Pinksteren doek 

Verkiezing mengstuk uitladen  

Gezongen capriol 

Omzagen gepruimd  

Petwinde 

Hoe trap winnen 

BOK 

Een rotte redekaveling neigen 

Viert’troontje 

Keel hendels

Showdansgroep Quality 

De Vennebloazers 

Vogelliefde 

De Tonnepikkers 

Muziekvereniging Kunst Adelt 

Zanggroep Le Noci 

Zanggroep Medium 

De Witpen 

Wonen in Hapert 

KBO of OBK 

Toneelvereniging De Eenakter 

’t Rietvoorntje 

De Hellekens
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Vanalles over Hapert

Kom je buiten spelen?
We hebben het allemaal gedaan. Spelen in de speeltuin. Schommel, wip, zand-
bak. Sommige speeltuintjes zijn al erg oud. Andere zijn hartstikke nieuw. 
Kijk maar eens goed, er zitten er vast tussen waar jullie ooit geweest zijn. We spe-
len een spelletje met speeltuintjes: Zet de juiste (postcode)lettercombinatie onder 
de juiste foto!

AZ-AZ-BM-CL-CT-EB-GA-GS-GW-HX-JH-KE-KG-KT

CT

CL

KT

EB

GW

AZ

GS

JH

KG

KE

HX

BM

GA

AZ

45
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Vanalles over Hapert

Wereldberoemd
In Hapert hebben we zo onze eigen beroemdheden, hieronder een aantal bekende 
Hapertnaren, weet jij welke persoon achter het rondje schuilgaat?

Fons Spooren

Twan Castelijns

Tijn Kolsteren

Niek van de PutteMies van Hout

Alfons Lemmens

46
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Vanalles over Hapert

Lemelvelden
In Hapert hebben we zonder te zwetsen het mooiste sportpark van de Kempen. 
Geef bij elke foto aan welke deur bij welke sportclub hoort.

In welk jaar is dit mooie sportpark “De Lemelvelden” opgericht? 
A 1970
B 1972 
C 1976
D 1977

Antwoord C 1976

1 Gilde

2 Handboog

3 Tennis - Hellekens

4 Los Hoes

5 Manege

6 Rotweilerclub

7 TWC het snelle wiel

8 vv Hapert

9 VVO korfbal

10 Witpen - duiven

1 2 3 4

765

8 9 10

47.1

47.2
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Vanalles over Hapert

Waar ben ik?
De oude meester volgt zijn eigen weg

Op het Sterkepad

Ruimte genoeg om te kiezen tussen graten of benen     

Skateplein op de Lemelvelden

Prikkelende  straat

Distel

Hier ben je het beste beschermd tegen donder en bliksem!

In de kerk, onder het Donatusbeeld

Poep eten met permissie

Waterzuiveringsinstallatie

Lager dan 284

In de Lemeltunnel

Fietstunnel om bij stil te staan

Fietsenstalling bij de bushalte bij het dierenpark

Muziek terwijl u rijdt 

Bij de Kuuskesrijder

Waar het echtpaar samenkomt

Kruising van de Julianalaan en de Bernardstraat

Heuvels, bomen die omliggen… wat een mooie zooi

Ut Dierenwaaike

48.1

48.2

48.3

48.4

48.5

48.6

48.7

48.8

48.9

48.10
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Gemeentelijke politiek 
Wie stonden er als laatste op de kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen 
2018 in de Gemeente Bladel? Schrijf politieke partij + persoon hieronder.

Vul de gebouwen in:

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen konden we kiezen uit 8 verschillende 
partijen. Hoeveel personen hadden zich verkiesbaar gesteld?

En hoeveel komen hiervan uit Hapert?

Van 3 die verkiesbaar waren kunnen we zeker weten dat ze niet op zichzelf gestemd 
hebben. Wie zijn die 3?

Het waren niet alleen inwoners van de gemeente Bladel die voor de diverse partijen 
verkiesbaar waren. Zes van hen wonen, ten tijde van de verkiezingen, buiten onze ge-
meente. 
Streep de namen door van de plaatsen die niet op het stembiljet stonden:

Tie l ,  Bergei jk ,  Amsterdam, Heerhugowaard,  E indhoven,  T i lburg, 

Kampen,  Oirschot ,  Ossenisse

Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen kon er ook gestemd worden in het 
Sleepwet-referendum. Hoeveel mensen hebben in Hapert ”voor” gestemd?

CDA: AAPM Lavrijssen

PRO5: J. Veldhuizen

VHP: J.A.H.M. van de Ven

BT: J.H.W.F. Heijman

148

46

B.A. van Meer-Beerens, T.A.A. Janssen, P.J.M. Van Grootel

VVD: J.A. Koster

Trefzeker: T.C.L. van den Bossche

D66: J.A. Hoonhout

Bladels Belang: NMA van Deursen van Dam

Heerhugowaard, Kampen, Oirschot, Ossenisse

1319

49.1

49.2

49.3

49.4

49.5

49.6

49.7

Pius-X

De Poel

Cafe het Pleintje

Den Aanloop
Den Aord
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Nieuwjaarsduik
De Frisse Beerseduik. In een paar jaar uitgegroeid tot een vaste traditie. 
Een feestelijke natte start van het Nieuwe jaar. 
Wat weten jullie van deze traditie?

In welk jaar was de eerste Frisse Beerseduik?

Wie hebben de duik t/m 2017 georganiseerd?

Wie organiseert het nu?

Hoeveel mensen zijn er in 2018 daadwerkelijk het water in gedoken?

Over welk water hebben we het?

Waar en wanneer werd in Nederland de eerste Nieuwjaarsduik gehouden? 

Waar is elk jaar de grootste Nieuwjaarsduik in Nederland?

Duiken als vrijetijdsbesteding wordt door een groeiend aantal mensen beoefend. 
Men kan duiken met of zonder duikfles. Wie zijn de uitvinders van de moderne duik-
flessen(SCUBA)?

2012

Ans en Vincent Verdonschot

CV De Apenkoppen

16

De Groote Beerze

Zandvoort 1960

Scheveningen

Benoit Rouquayrol en Auguste Denayrouze ontwikkelden kort daarop het eerste 
SCUBA (self-contained underwater breathing apparatus) waarmee men ongeveer een 
half uur onder water kon blijven en tot een diepte van 30 meter kon gaan.

50.1

50.2

50.3

50.4

50.5

50.6

50.7

50.8
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Tuinversiering
In welke straten hebben deze borden/versieringen gestaan?

Nieuwstraat 32

De Vliegert 7

Bonkelaer 8

De Voort 10

Lindenstraaat 11

Vd Elsenstraat 2c

De Pan 17

Schoolstraat 10B

Herderstasje 3

51
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Vliegverkeer boven Hapert
Hieronder zie je een kaartje van de stijgende en landende vliegtuigen boven Hapert.
Via welk(e) nummer(s) stijgen alle vliegtuigen op vanuit Eindhoven Airport?

2-3-6-7

1 en 8

Athene

Eindhoven

Boeing 737-8K2

Transavia

2000

Hoogte zal te hoog worden aangegeven. De FL veranderd niet.

Beraad vlieghinder moet minder

kleiner

De wind komt uit het zuiden; via welk nummers landen de meeste vliegtuigen?

Wat is het gemiddelde FL tijdens een landing ter hoogte van de A67?
 A. 300 feet
 B. 1000 feet 
 C. 2000 feet
 D. 3000 feet

Wat heeft een verhoging van de QNH voor effect op de VL van een vliegtuig?

Wat betekent BVM2?

Wordt een vliegtuig groter of kleiner als hij landt?

Je krijgt vanavond een appje waarmee je onderstaande vragen kan beantwoorden:

Waar komt dit vliegtuig vandaan?

Waar gaat het naar toe?

Welk type vliegtuig is het?

Van welke maatschappij is dit vliegtuig?

4

1

2

3

DOE
vraag

5

6

7

8

52.1

52.2

52.3

52.4

52.5

52.6

52.7

52.8

52.9

52.10
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Hoe goed kennen jullie Hapert?
Wandelend door het dorp kom je van alles tegen… Wat is waar? 
(*doorhalen wat niet van toepassing is)

Er staan 21 witte zebrapad-strepen geschilderd op de diverse wegen in Hapert. 
Waar/niet Waar*  Waar
(bij de Chinees zijn het er 5, Nieuwstraat 6, 2x5 achter de DA, zijn er nog meer(op t 
Vennebos???) Maar iig minimaal 21 dus is dit waar.

Er staan 11 borden in Hapert die aangeven dat je de bebouwde kom inrijdt. Waar/
niet Waar* Waar

Er zijn 10 AED’s in Hapert. Waar/niet Waar*  Niet waar, het zijn er 7

Waren er op 1 januari jl meer of minder dan 2500 woonhuizen in Hapert? 
Meer/Minder*  Minder(2491)

Waren er op 1 januari jl. meer of minder dan 250 brievenbussen in Hapert met een 
Ja/Nee of Nee/Nee sticker?
Meer/Minder* Minder(230)

Hoeveel voetstappen zijn er geschilderd op en rond de Markt bij de oversteek punten?
(2x bij Divino 2x bij Novy?)  48x

Hoe hoog boven NAP ligt de kerk in Hapert?
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/geoweb51/index.html?viewer=NAPinfo#
29.746 meter

Wat is het huisnummer van:

De kerk  Kerkstraat nummer 3

De molen  Molenstraat nummer 34

Den Tref  Alexanderhof nummer 7

De oude pastorie Kerkstraat nummer 31

Wat was Slemeufa?
Slenders Meubel Fabriek, De ouders van Will Slenders hadden vroeger een meu-
belfabriek aan de Loonseweg.

Ken je dorp (1)
53.1

53.2

53.3

53.4

53.5

53.6

53.7

53.8

53.9
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Hoe oud is onze Molen: 

Wat voor type molen is het?

Wat is de functie van de molen?

Hoe heet de molenaar van net na de restauratie in 1973?

Hoe noemt men het scheiden van het meel, zemelen, bloem en gries?

Hoe heet het op de wind zetten van de molen?

Hoe heette de laatste molenaar die maalde voor zijn broodwinning?

Hoe groot is het gevlocht van de molen?

Wie zijn de huidige molenaars?

Wanneer is de molen open voor bezoek:?

Voor welk bedrag kocht de gemeente Hoogeloon ca. de molen in 1970?

Hoeveel enden heeft een molen?

Hoeveel kruipalen staan er rond de molen?

Bonus vraag:
Zijn er nog mensen die molenaar 
zouden willen worden? 
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers.
Informatie: bij de molenaar.

Hoewel op de baard staat dat de molen van 1896 is, 
is hij officieel van 1898.
Grondzeiler.

Graan malen. 

    Lieuwe Tilma

      Builen.

   Kruien.

     Wilko Verhees.

  25,2 meter (het wiekenkruis).

Jos Jansen en Ton Meulenbroeks.

  Op de 1e en 3e zaterdag van de maand, 
en als de blauwe wimpel buiten hangt.
      5000,- gulden

 4

  12

Vragen van de Molenaar
54.1

54.2

54.3

54.4

54.5

54.6

54.7

54.8

54.9

54.10

54.11

54.12

54.13
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Bestuur quiz
55 Herken je de bestuursleden van de Hapertse Dorpsquiz aan hun kledingkast?

Fanny

Lindy

Wil

Simon

Paula

Marije

Mike

Dirk
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Weer of geen weer
56

Bliksem

Mist

Noorderlicht

Zonsondergang

Venus gordel

Halo

Maanverduistering

Tornado

Sneeuw

Maalstroom

Na regen komt zonneschijn is het gezegde. Welke weersoorten zien we hieronder?
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Ruimte en aarde
Laats zag ik de herhaling van een oude documentaire over John “Jack” Leonard Swi-
gert, Jr. Hij was een Amerikaans NASA-astronaut en een van de vierentwintig as-
tronauten die ooit naar de maan vloog. Swigert zelf is legendarisch geworden door 
de woorden “Houston, we’ve had a problem”. Hij vertelde dat zijn liefde voor de 
ruimte was begonnen nadat hij The War of The Worlds van H.G. Wells had gelezen.

Voor hij voor de NASA werkte was hij testpiloot. In 1977 ruilde hij zijn job bij de NASA 
in voor een politieke carrière. Later werd hij gekozen voor het Amerikaanse Congres, 
maar voor hij de eed kon afleggen, stierf hij aan kanker. 

Swigert liep over van feiten en weetjes over de ruimtevaart. Hij vertelde dat in 1957 
het eerste levende wezen in de ruimte, het hondje Laika was. In 1961 was de eerste 
mens in de ruimte, Joeri Gagarin. De tweede mens in de ruimte, de eerste Ameri-
kaan, was Alan Shepard. Tussen die twee vluchten zat nog geen maand. De ruimte-
wedloop was in volle gang. 

Dit resulteerde uiteindelijk in de eerste mens op de maan. Op 21 juli 1969 zette Neil 
Armstrong als eerste voet op de maan, Buzz Aldrin was de tweede. Daarna volgde er 
nog 22. 
Ook over de Nederlandse bijdrage aan de ruimtevaart wist hij veel. Hij vertelde over 
ANS, die werd gelanceerd op 30 augustus 1974 en op 14 juni 1977 terugkeerde op 
aarde, waarbij ze volledig verwoest werd. Hij wist ook dat o.a. Fokker en Philips mee-
gebouwd hadden aan ANS. 

Niet alleen de ruimtevaart had zijn belangstelling. Hij wist van alles over ons zonne-
stelsel. Hij vertelde dat deze ongeveer 4,5 miljard jaar geleden ontstond, toen een 
interstellaire gaswolk om onbekende reden actief werd en door zijn eigen gewicht 
begon te krimpen en steeds sneller rond begon te draaien, waarna in het midden 
van deze gaswolk de Zon ontstond. Over de 8 planeten (op volgorde vanaf de zon: 
Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus) wist hij veel 
te vertellen. Hij wist zelfs te vertellen dat, indien voor Griekse Goden was gekozen 
ipv Romeinse, de namen van de planeten Hermes, Aphrodite, Ares, Zeus, Kronos en 
Poseidon zouden zijn geweest.
Waarbij opgemerkt moest worden dat Kronos geen God maar een Titaan is, dat Ura-
nus niet naar een Romeinse, maar een Griekse god vernoemd is en dat Aarde noch 
naar een Griekse, noch naar een Romeinse God vernoemd is. 

Al met al was het een erg interessante documentaire voor iedereen die hiervoor 
belangstelling heeft. Het was mooi om te zien hoe deze man, die zelf onderdeel is 
van de geschiedenis van de ruimtevaart, met zoveel passie vertelde over wat die 
ruimtevaart ons gebracht heeft. Maar ook hoe hij, met tranen in zijn ogen, vertelde 
over hoe de 10e vlucht van de Challanger na 73 seconde uitmondde in een vreselijk 
ongeluk, waarbij de 7 bemanningsleden Francis “Dick” Scobee, Michael J. Smith, 
Judith Resnik, Ellison Onizuka, Ronald McNair, Gregory Jarvis en Christa McAuliffe 
omkwamen.

Schokkend was dan ook dat ik, toen ik bovenstaande nog eens na las, ontdekte dat 
1 ding feitelijk niet juist is. Weten jullie wat er niet klopt?

John “Jack” Leonard Swigert, Jr.  was al overleden toen de challenger ontplofte

Het aantal maanwandelaars is niet 22

57
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Een poepje laten ruiken
58.1

58.2

Hoewel het in onze westerse cultuur doorgaans vooral bezien wordt als een hygië-
nisch probleem, is het in de natuur, evenals de land- en tuinbouw, een waardevolle 
grondstof. Poep! 
In sommige culturen wordt het gebruikt als brandstof, als bouwmateriaal of zelfs om 
de huid mee in te smeren als bescherming of kleurmiddel. 
Het is er in alle soorten en maten. Dik, dun, rond, lang of kort. 
Welke dieren herkennen jullie aan hun uitwerpselen?

Door welke Nederlandse tekenaar zijn deze tekeningen gemaakt?

K = 
R = 
E = 
H = 
V= 
F=
Z = 
G =

K = konijn 
R = Ree 
E = Edelhert
H = Haas
V= Vos
F= Fazant
Z = Wild zwijn
G = Gans
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Ontcijferen
59.1

59.2

59.3

59.4

59.5

59.6

60.1

60.2

Wat is het antwoord op onderstaande vraag?
1.5.24    13.23    12.9.24    9.9.22.23.24.9    1.19.19.22.8   19.20   6.16.4   23   26.5.18    
3.26.9.24.24.9   
26.5.18   6.19.26.9.18   16.9.15.15.9.22.9   22.9.7.9.20.24.9.18   26.5.18     12.9.24   
16.5.18.8 ?

Hoe noemen we deze opsomming?
1.3.3.1.1.5.2.2.1.4.4.2.3.1.1.3.10.1.1.1.4.4.4.8.8.6.

Waarop zijn deze cijfers gebaseerd?
6.2.5.5.4.5.6.3.7.6

Wat is dit:
83. 79. 71. 66. 54. 49. 47. 46. 44. 42. 40. 38. 37. 34. 34. 30. 27. 24. 

En dit dan? Wat is dit:
14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640
62862089986280348253421170679

Voeg in onderstaande berekening één streep toe om de som kloppend te maken.
p.s. Je mag het gelijk teken niet passeren.

Cijfers cijfers en nog eens cijfers. Hieronder staan een aantal opdrachten met allerlei 
cijfers. Kan jij ze ontcijferen?

Wat is de kleur van de muts van het speeleiland in de 
winkel van Lemmens?

Welke RAL kleur is het witst? 9001 of 9010

Sponsorvraag

Thee

Alphabet volgens scrabble

Digitale cijfers

Eindstand eredivisie

Pi achter de komma

343+3+4=350

3+3+3+4ⱡ350

3+3+3+4=350

RAL 9010

Rood
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1= D

2=G 

3= F

4=B

5=J

6=K

7=A

8=I

9=H

10=C

11=L

12=E

De elementen
61 De Elementen om ons heen?! Wat hoort bij elkaar?

Bijvoorbeeld: 
Het Element Silicium hoort bij computerchip, een computerchip wordt immers gemaakt 
van Silicium.

1 Calcium  A Verrote knoflook

2 Arseen   B Paranoten

3 Plutonium  C Diamant

4 Seleen   D Stoepkrijt

5 Vanadium  E Superman

6 Boor   F Los Alamos

7 Tellurium  G Rattengif

8 Natrium  H Auergesellschaft

9 Thorium  I Zoutblok voor paarden

10 Koolstof  J Steeksleutel

11 Strontium  K Silly Putty

12 Krypton  L Sensodyne

1 = 

2 =

3 =

4 =

5 =

6 =

7 =

8 =

9 =

10 =

11 =

12 =
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Wandelen door Hapert
Je gaat op wandeltocht. Je begint in Dalem (knooppunt 23). Langs welke knooppun-
ten kom je als je na na 6,44 km uit komt in Hapert (knooppunt 1)? (schrijf de knoop-
punten die je tegenkomt op in de goede volgorde)

Volgorde knooppunten:       23-24-97-92-47-93-1

Als je door Hapert wandelt zie je van alles. In welke straten staan onderstaande 
items?

Verdonschot - 
Schoolstraat

Bij Snelders Con-
sulting op de hoek 
Markt

Julianalaan ingang 
park

Schoolstraat bij Els en 
Vincent Verdonschot

Hoek Burg v Woen-
seldreef/ Lemel

Wandelpad natuur-
gedeelte vh kbp

62.1

62.2
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Paardensprong

DeBeerze,  vlierbes, Goorloop, koolmees, veldmuis, 
ijsvogel, dopheide, populier, Hapertseheide 

63
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Aardrijkskunde
64.1

64.2

64.3

65.1

65.2

Welke vorm krijg je als je als je de volgende steden met elkaar verbind? 

Hapert – Mekka – Casablanca – Moskou – El Obeid – Hapert 
     (ster)

Beverwijk – Zwolle – Nijmegen – Dordrecht – Beverwijk 
     (vierkant/rechthoek)

Denver – Columbus – Baltimore – New orleans – Denver 

     (driehoek)

Hoeveel inwoners hadden de volgende gemeenten op 1 januari 1998? (blz 236 van 
de grote bosatlas 51e editie)

Bladel     – 18.963

Groesbeek    – 19.208

Maasland    – 6.730

Oudewater    – 9.847

Reusel-de Mierden   – 12.347

Hoeveel inwoners hadden deze gemeenten samen op 1 jan 1998?     
    – 67.095

Als het goed is hebben jullie allemaal een vakantie kaartje gestuurd naar de Hapertse 
gaoper.
Hoeveel teams hebben dit gedaan?   26 teams

Wat was de verste bestemming van de kaarten?      Uit Bali
 

Sponsorvraag
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Snap er geen hout van
66 COCO maison volgt de interieurtrends op de voet en ontwikkelt op basis daarvan haar 

eigen collectie woondecoratie. 
Geef de naam van onderstaande houtsoorten aan.

Ebbenhout

Purperhart

Tamme Kastanje

Linde

Ruwe Berk

Libanonceder Gewone Beuk

Pokhout

Zomer Eik

Sponsorvraag
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67.1

67.2

In Hapert vliegen heel veel verschillende vlinders rond. 
Ken jij onderstaande vlinders en rupsen? 

Teken of schilder een van bovenstaande vlinders zo mooi 
mogelijk na op een los A4 vel en lever deze met het quizboek in.

Papilio Hesperus

Het Erf 6Zijderups vlinder

Print een foto 
van een 
Danis Danis
vlinder uit en plak 
die in dit vakje.

Va
n 

w
el

ke
 v

lin
de

r i
s d

it 
he

t l
ie

-
ve

lin
gs

et
en

?

Plebicula dorylas

Rups van Sint Jans vlinder

Waar hangt deze vlinder?

Vlinders

DOE
vraag

DOE
vraag
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Wat hoort er niet in het rijtje thuis?

Eik, Taxus, Beuk, Reuzen Sequoia, Creosoot plant.

Ezel pinguïn, Libelle, Fregat vogel, Konings Albatros, Struisvogel, 
Jachtluipaard, Slechtvalk.

Afrikaans Olifant, Koritrap, Reuzen Salamander, Goliath Kever, 
Zadel Zwammen, Orka, Rafflesia.

Zwartkopzeeslang, Steenvis, Sydneytrechterweb spin, Australische zeekwal, 
Hoornaar, Zwarte nachtschade, Groene knolamaniet.

Bedwants, Pijlgifkikker, Alonella watervlo, Hommel vleermuis, 
Mimaridaewespje, Amoebe, Kruidwilg

Flora en fauna

Beuk - De anderen kunnen veel ouder worden

Konings Albatros - Andere: snelle dieren in lucht, land en zee

Orka - Anderen grootste van zijn soort

Hoornaar - Andere zijn meest giftig

Bedwants - de andere zijn de kleinste van zijn/haar soort

Welke kruiden herkent u in deze planten?

Kruidnagelboom Sichuan
Peperboom

Myristicafragant
Nootmuscaatboom

68.1

68.2

68.3

68.4

68.5

68.6
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69.1

69.2

Onze Gaoper vindt het heerlijk om op vakantie te gaan. In welke landen is hij al 
geweest?

Hoeveel km heeft hij in deze 8 vakanties totaal afgelegd? 

Op vakantie

Gent - Belgie 145km

+/- 85.388 (=retour!)

Wenen/Oostenrijk 1056km Kuala Lumpur  Maleisie 10.175km

Beijing - China 7868km Porto - Portugal 1993km

Rio - Brazilie 9509km Las Vegas - USA 8680km

Jeruzalem - Israel 3268km
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‘t is mer un spelleke

Sport in de buurt
70.1

70.2

70.3

70.4

70.5

70.6

70.7

70.8

70.9

Hieronder zijn enkele sporters en sportevenementen beschreven, weet jij waar het 
over gaat?

Wat moet er op de puntjes worden ingevuld?
…….............… heeft te horen gekregen dat hij weg moet bij Lotto Jumbo. De renner 
uit Hapert hoopt elders onderdak te vinden. ‘Anders ben ik volgend jaar …......………’

De grootste uitslag ooit tussen Ajax en PSV was tweemaal 5-0 in het voordeel van de 
club uit Amsterdam. Noem de datum, stadion, scheidsrechter en doelpuntenmakers 
van beide doelpuntenfestijnen.

Wedstrijd 1: 

Scheidsrechter: 

Doelpuntenmakers: 

Wedstrijd 2: 

Scheidsrechter: 

Doelpuntenmakers: 

Bonus: Welke grootheid deed de eerste van deze 2 wedstrijden niet mee wegens een 
blessure?

De recordkampioen van déze eeuw is uiteraard PSV. Al 10x kampioen in deze eeuw 
en in de laatste vier jaar werden ze maar liefst drie keer kampioen. 

Welke ploeg was de enige andere kampioen in deze periode? 

En wie won eigenlijk de beker op 22 april? 

En wie won de Johan Cruijffschaal op 4 augustus jl.?

Hoe vaak werd Nederland wereldkampioen korfbal ten koste van België?

Wat moet er op de puntjes worden ingevuld in onderstaande tekst:
Met een geweldige barrage sprong …................………...............   zojuist naar de zege in 
1,50m ranking proef in Parijs. Hij bleef met zijn Chacco-Blue-merrie ................................
....……..................………
maar liefst twee seconden voor op de Fransen Alexandra Paillot en Nicolas Delmotte. 
Maikel van der Vleuten mengde zich in de strijd om de tweede en derde plaats, hij 
kwam een tiende te kort en werd vierde.

Wat is de hoogst gehaalde snelheid van de KOM houder op het segment “Haperts 
kuiltje”?

Wie is deze snelheidsduivel?
Wat is het hoogte verschil die Luc Schout moest overbruggen op 15 maart 2015 
tijdens de halve marathon bij de Kempenrun

Twan Castelijns
Fysiotherapeut

19/1/1958, PSV – Ajax (Philips Stadion)

Piet Römer

2 x van der Kuil / 2 x Bleijenberg / 1 x van Edel

22/11/1964, Ajax – PSV (de Meer)

Wim Schalks

2 x Sjaak Swart / 2 x  Nuninga / 1 x Cruijff

Rinus Michiels

Feyenoord (16-17)

Feyenoord

57,6km/u

Erwin Rijkers

67 meter

Feyenoord 

9 x

Leopol van Asten

VDL Groep Miss Untouchable
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‘t is mer un spelleke

Ken jij deze?
71 Welke bekende (sport)figuren staan hieronder afgebeeld?

Dick Jaspers

Akwaasi Frimpong Michiel Kramer

Jill Robles (vriendin Kjeld Nuis)

De linkse!

Johan Cruijff

Fanny Blankers Koen Eric Swinkels

Jurgen van de Goorbergh
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‘t is mer un spelleke

PSV plaatjes
72 Hapert kent heel wat PSV-supporters. Maar kennen deze supporters ook de spelers 

van PSV? Hieronder zie je enkele foto’s. Helaas zijn deze foto’s verknipt. 
Welke (dubbele) spelers herken je per foto.

Luuk de jong
Jurgen locadie

Rosario
Koopmans

Paal
Zoet

Romero
Gudmonson

Arias
Lozano

Lammers
Perreiro

van Ginkel
Hendrix

Plak hier sticker 
nummer 20 van de 
Jumbo PSV stickers 

= Jeroen Zoet

DOE
vraag
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‘t is mer un spelleke

Sport stadions
73 Welke stadions zie je op onderstaande foto’s?

Osaka Stadium (Osaka, Japan)

Olympisch stadion (Londen)  Ireen Wüst ijsbaan (Tilburg)

Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion (Eindhoven)

Thialf (Heerenveen)

Maracaña stadion (Rio de Janeiro, 
Brazilië)

La Bombanera (Buenos Aires, 
Argentinië)

Estadio T.V. de Hellekens (Hapert)
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‘t is mer un spelleke

Sport
74

De Olympische Spelen zijn een internationale sportmanifestatie. De twee ver-
sies, de Zomerspelen en de Winterspelen, worden elk om de vier jaar gehou-
den. Vijftien eeuwen na de opheffing van de klassieke Spelen werden ver-
spreid over Europa meerdere initiatieven gestart om de Olympische Spelen 
weer te laten herleven. Geïnspireerd door de initiatieven bedacht Pierre de 
Coubertin in 1890 dat een grootschalige herrijzenis van de Olympische Spelen 
mogelijk was. 
Hieronder zien jullie een aantal Olympische aankondigingsposters. 
In welke poster is een foutje geslopen? Omcirkel deze poster.
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‘t is mer un spelleke

Sport
De besturen van de Hapertse verenigingen moeten heel wat “ballen” hoog houden. 
Dat valt niet altijd mee. Dus een groot applaus voor al deze vrijwilligers. De meeste 
verenigingen kennen een lange historie. Zet onderstaande verenigingen in volgorde van 
oprichting. Begin dus met de vereniging die het langst geleden opgericht is.

A TWC het Snelle Wiel
B Paardensportvereniging St. Martinus
C vv Hapert
D VVO
E TV de Hellekens
F KBO Hapert

Welke (kampioens) teams staan hieronder afgebeeld: 

75.1

75.2

Hellekens dames2

Kv VVO E2

Kim Simons

vv Hapert Senioren5

Goede antwoord C 1925, B 1928 A 1947 F 1958 D 1961 E 1974
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Nog meer sport
Hieronder zie je een verzameling ballen. Bij welke sport worden de ballen gebruikt?

Antoon Scheers was oprichter van één van de Hapertse verenigingen. Van welke van 
onderstaande verenigingen?
A) Tennisvereniging De Hellekens 
B) Rijvereniging St. Martinus
C) Gilde St. Joris
D) Handboogvereniging O.B.K. 

76

77

A. Waterpolo

B. Kinbal

C. Basketbal

D. Volleybal

E. Hockey

F. Squash

G. Handbal

H. Golf

i. Pokemon bal

D. Handboogvereniging O.B.K. 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

i.  

A

C

D

E

F

G

H

i

B
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‘t is mer un spelleke

Sport vragen

1

2

3

4

Toen in Hapert het kwik vaak onder nul was, werden in Pyeongchang, Zuid-Korea de Olympi-
sche Winterspelen 2018 gehouden.

Wat is de betekenis van het logo van de olympische winterspelen 2018?

De hoeveelste Olympische Winterspelen waren het?    Antwoord 23e

Wat is de naam van de witte mascotte?     Antwoord Soohorang 

Op welke plaats is Nederland geëindigd op de medaillespiegel?  Antwoord 5

Geef aan hoeveel gouden, zilveren, en bronzen medailles gewonnen zijn. 
8 goud, 6 zilver, 6 brons

Wie droeg de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie?  Antwoord Jan Smeekens

Wie kreeg deze eer bij de afsluitingsceremonie?    Antwoord Irene Wust

Waar klein Nederland groot in is? Bij welk onderdeel kleurde het podium geheel oranje? 
         schaatsen 3000 meter dames
Welke sporters zijn op de onderstaande afbeelding afgebeeld?

        Goud Carlijn Achtereekte 
        Zilver Irene Wust en 
        brons Antoinette de Jong

78.1

78.2

78.3

78.4

78.5

78.6

78.7

78.8

78.9

Hemel

Mensheid

Aarde

1e medeklinker Pyeongchan

en/of sneeuw ijs wintersport
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Sport

Toto-vraag:
Hieronder staan een aantal wedstrijden die dit weekend gespeeld gaan worden. 
Voorspel de juiste Toto. 
Uitleg:  1 = Thuis spelend team wint
  X = Gelijkspel
  2 = Uitspelend team wint

Sponsorvraag

Datum: Wedstrijd:       Sport:  1 X 2
29-sep  Athletico Madrid - Real Madrid    Voetbal      
29-sep  vv Hapert JO17-2G - Bladella JO17-4    Voetbal      
29-sep  VVO F1 - Klimroos F1       Korfbal      
30-sep  Feyenoord - Vitesse      Voetbal      
30-sep  v Hapert 1 - S.B.C. 1      Voetbal      

 vv Bladella – vv Hapert

8 oktober 2017 

uitslag 0 - 1 

doelpuntenmaker Bjarn van Velthoven

Scheidsrechter: Luc Baars

79.1

79.2

VDL is hoofdsponsor van oa vv Hapert. Dus het logo schittert op de borst van de 
spelers van het eerste.
Onderstaand een foto van een wedstrijd. Wat weet je allemaal over deze wedstrijd?

vv Hapert tegen:

Datum:

Uitslag:

Doelpuntenmakers:

Scheidsrechter:

x

x
x

x
x
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Over de hille wireld

Literatuur
80 Wat zijn de titels en auteurs van deze boeken?

Bloed en beenderen
Tomi adeyemi

Judas
Amos Oz

Saskia Noort
De verbouwing

Tirza
Arnon Grunberg

Millenium Triologie of
Mannen die vrouwen haten
Stieg Larsson

De avond is ongemak
Marieke lucas Rijneveld

Portret in Sepia
Isabel Allende
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Over de hille wireld

Carnaval
81 Hersenkraker, of in dit geval een carnavalskraker!

Vertikaal

1. Het is niks als prins carnaval blootshoofd is
2. Het wordt gevierd voor as woensdag
3. Die inbreker is een feestnummer
6. De gastheer viert carnaval
7. Carnavalsnummer

Hussel de letters in de gemarkeerde letters door elkaar voor de oplossing:

OPLOSSING van de woordzoeker: Pintewippersrijk

P R I N S C A R N A V A L

G E E N S T E E K

P R I N S E N B A L

H O S T

C

A

R

N

A

V

L

E R W T E N R I J K

R

A I

P

R N
N S

A E
V N

AO

A

N L

A F

M

A

S

E

R

W
A

G

N

S

A

K

E

R
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Nix onder de 18
82 NIX onder de 18, maar boven deze leeftijd is af en toe een drankje wel lekker. Heb je 

echter enig idee hoeveel het alcoholpercentage is van de volgende drankjes?

1. Mateus rosé   
2. Captain Morgan  
3. Blue curacao (Kuyper) 
4. Krohn porto   
5. Passoa   
6. Absolwent wodka 
7. Bacchus frambozenbier 
8. Flugel   
9. Lindemans framboise 
10. Mokai cult  
11. Haopertse gaoper 
12. Nipperke  
13. Niks   
14. Eigen vat jenever Hendriks 
15. Dutchdrop   
16. Barbãr    
17. Tussen de Zaligheden  

11%
40%
24%
19%
17%
40%
5%
10%
2,5%
4,5%
30%
14,5%
35%
38%
17%
8%
30%

Alle levensmiddelen worden tegenwoordig voorzien van een tht-datum. Onderzoek wijst 
uit dat we daar in de winkel een stuk kritischer daar naar kijken dan thuis. Kijk eens goed 
rond in uw keuken/kelder en neem vanavond bij het inleveren van het quizboek het artikel 
mee dat het verst over de datum is. 
Uiteraard moet de datum (dd-mm-jjjj) nog wel goed leesbaar zijn.

83

DOE
vraag
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Wat eten we vandaag?
84 Wat zullen we eten vandaag? Misschien wel de meest gestelde vraag. Hieronder een paar 

heerlijke gerechten, geef bij elk plaatje aan wat het gerecht is en uit welk land het komt.

1 Spanje  Paella 2 Mexico Taco

3 India  vindaloo (currygerecht) 4 Nederland Stamppot

5 België  Patat / Frites 6 Rusland Borsjt

7 Roemenië Ciorba de burta 8 Zweden Kleine gehaktballetjes

9 Italie  Pizza 10 Polen Pierogi
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Suske en Wiske
85 De stripverhalen van Suske en Wiske zijn bedacht door Willy van der Steen in 1945. 

Daarmee is het de langslopende stripreeks in de Benelux. 
Hieronder staan 12 fragmenten van een voorpagina van het stripboek. Noem bij elk fragment 
de juiste titel.

De efteling elfjes

Twee toffe totems Het zingende nijlpaard De nare varaan De vlijtige vlinder

De krasse kroko Verraad op de veluwe De belhamel bende Het dreigende dinges

De olijke olifant De sprietatoom Walli de walvis
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Spreekwoorden
86 Op dit schilderij van Pieter Bruegel de Oude staan minstens 125 spreekwoorden en 

gezegden zoals deze in 1559 gangbaar waren. Wij hebben er 10 uitgekozen. 
Hieronder staan 10 vertalingen/ uitleggen van deze spreekwoorden. 
Aan jullie de taak  om de juiste uitleg bij de het juiste cijfer te zetten. 

A. Niet aan geld kunnen komen. 
B. Iets al te publiekelijk ondernemen 
C. Doorzien worden
D. Erg rijk zijn / overvloed hebben
E. Zich aanstellen
F. Iets doen zonder na te denken
G. Pas na een ramp wordt er actie ondernomen
H. Zijn tijd verdoen
I. Afgunst hebben (jaloers zijn) op een ander
J. Overal maling aan hebben

1 = A 
2 = E
3 = H
4 = F
5 = B
6 = D
7 = C
8 = G
9 = J
10 = I

A = 
B = 
C = 
D = 
E = 
F =
G = 
H = 
I = 
J =
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Kunst
87 Wat ligt er achter de cirkels?

Sinaasappel/citroen
Stilleven met vergulde bierkan, Willem 
Claesz. Heda 1634

Slak 
Abraham Mignon – Stilleven met bloemen 
en een horloge.

Boek
Jan Davidsz. de Heem. Een Vanitas stilleven 
met een schedel, een boek en rozen 
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Mode
88.1

88.2

88.3

88.4

88.5

Van wie is dit broekpak?
A. Vivienne Westwood
B. Yves Saint-Laurent
C. Frans Molenaar
D. Jeanne Lanvin
 

Wat klopt er niet?

Azzedine Alaia:
A. Is een Spaanse ontwerper
B. Werkte voor Dior
C. Exposeerde in Nederland
D. Werkte voor Mugler

Calvin Klein: 
A. Is geboren in 1942
B. Is bekend van de onderbroeken
C. Startte samen met Barry Black zijn eigen bedrijf
D. Is Amerikaan

Frank Govers:
A. Is geboren in 1932
B. Is een Nederlandse Couturier
C. Heeft een eigen parfum “Frank”
D. Stierf in 1998

Benneton:
A. Is een Italiaans bedrijf
B. Begon met breigoed
C. Is bekend om de vele kleuren
D. Bekende slagzin “United Colors to Benetton”

89 Door wie en in welk jaar is Stappaerts opgericht?

Antwoord: Jan en Riek Stappaerts, in 1956. Of op 1 oktober 1955

Sponsorvraag
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Brabantse cabaretiers
90 Welke cabaretier beweerde in zijn/haar show:

1 Was naar eigen zeggen de eerste vlogger ooit?
2 Groeide naar eigen zeggen op in China?
3 Heeft een moeder die manisch positief is?
4 Vindt Astrid Joosten ordinair? 
5 Had een man met een midlife crisis?
6 Noemde Georgia Verbaan een lopende hout versnipperaar?
7 Vindt dat als je Eindhoven niet kunt waarderen, je het leven niet kunt waarderen?
8 Had een bijna doodervaring van het lachen?
9 Zat vast op het toilet?
10 Had als kind een mintgroene trui met een pratende taart erop?

Zet het nummer naast de foto.

1

2

10

3

7

4

8

9

6

5
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Kapellen tellen
91 We doen het 1 keer voor:

(5+5+2+7= 19) (5+5+2+5= 17) 

36

38

36

34

=

=

=

=
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In alle talen 
92.1

92.2

92.3

92.4

92.5

92.6

92.7

Wat is het antwoord op deze vragen? Antwoorden graag in het Nederlands geven ;-)

Ват - дань ван вандааг? 
Wat is de datum van vandaag? - 28 september (Russisch)

Vilken språk är det här?
Welke taal is dit? - Zweeds

       hoeveel teams doen er mee    
       aan de quiz? - Chinees
      

       In welke gemeente ligt Hapert? 
       - Hebreeuws - Bladel

Το παγωτό σοκολάτας είναι καφέ  Chocolade ijs is bruin - Grieks   
       (waar)

De quelle couleur est le citron?   welke kleur heeft een citroen? 
       - Frans - geel

Hoeveel handen staan hier? - 

22 handen
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Spelletje spelen?
93 Herken je deze spellen?

Kingdomino

Scythe

Patchwork

The lost expedition

Legendary Encounters: alien

Catan

Black Stories

Droomhuis

Qwixx
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Zoek de 10 verschillen
94 Omcirkel de 10 verschillen duidelijk.



pag
87

Team

Over de hille wireld

Kunst aan de muur
95 Waar hangen deze kunstwerken?

Den Tref

Huisartsenpraktijk

kantine vv Hapert

Pizzeria

Tandarts Smits

GEMEENTEHUIS BLADEL
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Sprookjes boeken
96 Er was eens een rijke koopman die zes kinderen had, drie jongens en drie meisjes. 

Voor de opvoeding van dit zestal spaarde de rijke koopman kosten noch moeite. De 
drie dochters waren mooi, vooral de jongste. Die was zo knap dat iedereen haar Belle 
noemde toen ze nog klein was Bella betekent lief en mooi. En omdat ze nog net zo 
lieftallig was toen ze ouder werd, noemde nooit iemand haar anders dan Belle.

Haar zusters waren jaloers op de schoonheid van de jongste dochter, die niet alleen 
mooier was dan haar zussen, maar ook een beter karakter had. De oudere zusters 
waren trots op hun rijkdom en positie. Ze waren hooghartig en wilden niet eens bij 
andere koopmansdochters op bezoek gaan. “We gaan alleen maar om met deftige 
mensen,” zeiden ze, “Die even voornaam zijn als wijzelf.”

Vaak gingen ze naar bals en andere feesten en plaagden hun jongste zuster omdat 
die haar tijd besteedde aan lezen. Belle ging vaak naar de bibliotheek, omdat ze zelf 
niet zo veel boeken had. Van George R.R. Martin had ze “Het spel der tronen”, “De 
strijd der koningen”, “Een storm van zwaarden”, “Een feestmaal voor kraaien” en 
“Een dans met draken”. 

Ze had ook: de Erfgoedserie (“Eragon”, “Oudste”, “Brisinger” en “Erfenis”) van Chri-
stofer Paolini, de trilogie die uiteindelijk uit 4 boeken zou bestaan, de Millenium 
reeks: “Mannen die vrouwen haten”, “De Vrouw die met Vuur speelde” en “Gerech-
tigheid” van de veel te vroeg gestorven Zweedse auteur Stieg Larson, de 5 boeken 
die Dan Brown schreef met Robert Langdon in de hoofdrol (“Het Berini Mysterie”, De 
“Da Vinci Code”, “Het Verloren symbool”, “Inferno” en “Oorsprong”). Tevens bezat ze 
de fantastische Hongerspelen-trilogie die bestaat uit de boeken: “Katniss Everdeen”, 
“Vlammen” en “Spotgaai” en de Divergent-trilogie “Inwijding”, “Opstand” en “Sa-
mensmelting”. 

Uiteraard had ze ook alle Harry Potterboeken (“De Steen der Wijzen”, “De Geheime 
Kamer”, “De gevangene van Azkaban”, “de Vuurbeker”, “de Orde van de Feniks”, “de 
Halfbloedprins” en “De Relieken van de Dood”) en de Tolkien-serie “De Reisgenoten”, 
“De twee torens” en “de Terugkeer van de Koning”. Maar dat was het dan ook wel. 
Ze had het allemaal al minstens 5x gelezen. Dus als ze iets nieuws wilde lezen, dan 
moest ze wel naar de bibliotheek. 

Omdat iedereen wist dat de meisjes een grote bruidsschat zouden krijgen, waren er 
veel kooplieden die met hen wilden trouwen. Maar de oudste twee van de dochters 
zeiden dat ze er niet aan dachten met iemand te trouwen die minder was dan een 
hertog.

Ook Belle kreeg veel huwelijksaanzoeken, maar zij antwoordde altijd heel beleefd dat 
ze vereerd was met het aanzoek, maar dat ze liever nog een paar jaar bij haar vader 
wilde blijven omdat ze zichzelf nog te jong vond om te trouwen. Ze bleef liever bij 
haar boeken. Al haar boeken? Een van de boeken die ze zegt te bezitten, bestaat niet. 
Weten jullie welke?

(Het eerste boek van De Hongerspelen heet gewoon De Hongerspelen en niet Katniss Everdeen)
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In de tas zit een pakje van Richard Huizer. Kijk op de instructie achterop hoe je de 
telefoonhouder in elkaar vouwt.
Op de site rhmmakelaardij.nl kun je met je telefoon in een aantal huizen rondlopen.
In een van de huizen op de site hebben we iets verstopt.

Vraag 1: Wat hebben we verstopt

Vraag 2: Wat is het adres

Vraag 3: In welke ruimte heb je het gevonden?

Vraag 4: Richard Huizer Makelaardij is sinds 2013 werkzaam in Hapert en omgeving. 
Onlangs is er een woning voor de tweede keer door Richard verkocht. 
Welke woning is dit? Plaats, straat en huisnummer.

 

97

Sponsorvraag

DOE
vraag

Lisa heeft een nieuwbouwhuis gekocht en is al druk in de weer met het verzamelen van 
meubels en accessoires voor de inrichting van haar woning. Ze heeft de afmetingen van 
haar ramen bij de architect opgevraagd want ze is toch wel erg benieuwd naar een prijs-
indicatie voor de raambekleding. 
Per verdieping wil ze graag een en dezelfde raamdecoratie. 
Op de begane grond heeft ze twee ramen van 0.8m x 1m en een raam met openslaande 
deuren van 2.5m x 2m. De raamdecoratie voor het grootste raam bevat 5 houten latten en 
is semi-transparant.
Op de eerste etage bevinden zich drie draaikiepramen van 0.8m x 1m en een rond raam 
met een diameter van 1.2m. Lisa kreeg het advies om in de badkamer voor waterproof 
raamdecoratie te kiezen in verband met vocht en mogelijk spatwater. Om een strakke uit-
straling te creëren wil Lisa geen stokje over het midden van deze raamdecoratie.
Op zolder heeft ze een smal raam van 0.3m x 1m. De raamdecoratie heeft koordjes en is 
smaller dan 60mm.

Wat is het totaal bedrag van haar prijsindicatie berekening?

Maak een foto met hierop minimaal 2 personen uit je team en een JASNO product plus logo 
Hapertse Dorpsquiz, plaats de foto op facebook en tag @JASNO en @HapertseDorps Quiz

98.1

98.2

DOE
vraag

Sponsorvraag

Hapertse Gaoper

Blaarkop 22

Keuken

Korenveldstraat 9 Hapert

 € 3.726,54 (zonder montage) of € 4.286,54 (met montage)
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Sponsorvraag

CSU verzorgt als partner van VDL de schoonmaak-
dienstverlening op de locatie VDL 
Fibertech in Hapert. Op welke dagen verzorgt CSU 
hier de dienstverlening? 

In welk jaar is CSU begonnen met de schoonmaak-
dienstverlening bij de van Mossel groep in Hapert?

Hapertse Bedgeheimen: Wat is de straat en het huisnummer van deze slaapkamers?

99.1

99.2

99.3

Bij VDL in Hapert maken we schoon van maandag t/m vrijdag

Bij van mossel zijn we op 30-12-2013 gestart

De Castersedijk 23

De Vliegert 18

De Vliegert 3

De Bonkelaar 1
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Wat betekenen de volgende symbolen: 

100.1

Sponsorvraag

Sponsorvraag

Sinds welke datum bestaat De ReclamePloeg 

officieel volgens hun website?

 

Welk bedrijf is er nog meer gevestigd in het 

pand van De ReclamePloeg? 

De ReclamePloeg heeft een reclame verzorgt 

voor Hazeu. Wat is dit voor soort bedrijf? 

Ruwheid RA 1,6

Evenwijdigheid Parallel 0,02 met 
referentie B

Concentrisiteit 0,01 met referentie B 

Plaatzuiverheid 0,05 ten opzichte van
 A-B min materiaal 

1 april 1989

Orchideeënkwekerij

Dierbaar as in Glas

100.2

100.3

100.4

101.1

101.2

101.3



pag
92

Team

Info over de quiz

Vragen over de quiz
102.1

102.2

102.3

102.4

102.5

102.6

103

Welk team schreef zich als eerste in op 1 maart 2018?

Tijdens teamcaptainsavond draaide er bij binnenkomst op de achtergrond muziek. 
Van welke zanger(es)/groep?

Welk team heeft de beste, meest originele en/of grappigste team naam? 
En welk team heeft het leukste, grappigste logo? 
Uiteraard mag je hier niet je eigen teamnaam invullen.

Leukste naam:

Leukste logo:

De meeste van jullie komen van Hapert. In welke stad wonen de meeste mensen 
met de achternaam Van Hapert?

Ook in de dorpen om ons heen wordt een dorpsquiz georganiseerd. Zo ook dit 
voorjaar in Bladel. Wie won er in Bladel de catagorie “Bladel”?

Je hebt op 13 verschillende plekken letters gevonden, gekregen of verdiend. Als je 
al die letters aan elkaar legt, welke slogan krijg je dan?

Uit hoeveel mensen bestaat jullie team?

Team 1 - 1 team

Jocelyn Brown

Jezus Quistus

Je ne sais wa?!

In Eindhoven (peildatum 2007) 

De Stagelopers

Het is pas klaar, als het Hapert, hier en daar!

21 km - Eindhoven (Son)
Xooon Eindhoven

Wat is de dichbijzijnste winkel waar ze Xooon 
meubelen verkopen?

Sponsorvraag

DOE
vraag
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Team

Info over de quiz

Evaluatie formulier

Geheime opdracht
104

Wij hebben veel tijd gestoken in het maken van deze quiz. Daarom zijn we erg 
nieuwsgierig wat jullie ervan vonden.

Opmerkingen, suggesties, dingen die niet goed waren, dingen die anders
zouden moeten. Alles is welkom. Met deze opmerkingen kunnen we proberen
een volgende quiz beter, mooier of spannender te maken.

Vond je dat alles in het algemeen duidelijk was?

Wat vond je van de moeilijkheidsgraad van de vragen? 

Vond je dat er genoeg variatie zat in de vragen?

Wat vond je van de categorieën?

Zou je een volgende keer weer meedoen?

Zou de quiz ieder jaar moeten zijn/om het jaar/iedere 5 jaar?

Heb je nog opmerkingen, vragen, tips of suggesties?

Bedankt voor het meedoen! Op 6 oktober hebben we een groot dorpsfeest met 
uitslag van de quiz. We hopen dat jullie allemaal komen. 

Schrijf hier de antwoorden op van de geheime opdracht Den Tref.

Das
eend
egel
gnoe
mier
muis
orka
vos
wesp
wolf
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Gulle gevers
Onze sponsoren
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Team

Gulle gevers

Onze sponsoren

▪ Bloemenatelier Ad Basten
▪ Lavrijsen CITROËN Hapert
▪ Fysiofit Hapert
▪ Mondzorg Minke
▪ Plaagdier Preventie de Kempen
▪ Wijnslijterij Hendriks
▪ Moeskops Grafisch Afwerkingsbedrijf

Ontwerp Hapertse Dorpsquiz
gemaakt door Ontwerpbureau Kleur M.
Op zoek naar een logo, huisstijl, advertentie 
of website? www.kleurm.nl


