
ANTWOORDENBOEK

Het Hart van Hapert

Inleveren vóór 23:30 uur

Ha(pe)rt

Om 23:30 uur 
sluiten we af 

met vuurwerk
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Team

Ik hou van Hapert

Alle teams op een rij
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Kanootjes
De Lamme Vleugel
Witte Gij’t
Weed team
Quizpelturig
Per consumptie wijzer
Dukes of Hapert
CV Dorstlijers
Quiz niks beters…
FlowerPower
Wisse de Clooney
Gruppe Jorissen
Per seconde grijzer
Meezijnveule van Vermeulen
StoCo’s
Voor spek en bonen
De Buurtgenoten
Jong Nederland Hapert
Geweldigenoten
De Mulder United & Co
De Wijsneuzen
Ik quiz het
Bumkes & co
Chokers & Boris Boef
Alles is vrienden
Ge Kwist Mer
Jumbo
JO-35
Kwis geen naam
Komkommernieop
Alles onder controle
Team Hapert Zuid-West
Cafetaria de Zaak
De Spoorenploegers
Team Alexanderhof soepeltjes
De Roze Bril
De overigen
Op t nippertje
Team Muizenhuis
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Team

Ik hou van Hapert

Schema quizavond
Team nr Robert ten Brink Rupsbaan Le Papillon Jumbo Jacuzzi Groot Haperts Dictee

Afsluitend vuurwerk in het 
Park

1 20:30 19:30 21:30 20:00 23:30

2 20:35 19:30 21:30 20:00 23:30

3 20:40 19:30 21:30 20:00 23:30

4 20:45 19:30 21:30 20:00 23:30

5 20:50 19:45 21:45 20:00 23:30

6 20:55 19:45 21:45 20:00 23:30

7 21:00 19:45 21:45 20:00 23:30

8 21:05 19:45 21:45 20:00 23:30

9 21:10 20:00 19:30 20:00 23:30

10 21:15 20:00 19:30 20:00 23:30

11 21:20 20:00 19:30 20:00 23:30

12 21:25 20:00 19:30 20:00 23:30

13 21:30 20:15 19:45 20:00 23:30

14 21:35 20:15 19:45 20:00 23:30

15 21:40 20:15 19:45 20:00 23:30

16 21:45 20:15 19:45 20:00 23:30

17 21:50 20:30 20:00 20:00 23:30

18 21:55 20:30 20:00 20:00 23:30

19 22:00 20:30 20:00 20:00 23:30

20 22:05 20:30 20:00 20:00 23:30

21 22:10 20:45 20:15 20:00 23:30

22 22:15 20:45 20:15 20:00 23:30

23 22:20 20:45 20:15 20:00 23:30

24 22:25 20:45 20:15 20:00 23:30

25 22:30 21:00 20:30 20:00 23:30

26 22:35 21:00 20:30 20:00 23:30

27 22:40 21:00 20:30 20:00 23:30

28 22:45 21:00 20:30 20:00 23:30

29 19:30 21:15 20:45 20:00 23:30

30 19:35 21:15 20:45 20:00 23:30

31 19:40 21:15 20:45 20:00 23:30

32 19:45 21:15 20:45 20:00 23:30

33 19:50 21:30 21:00 20:00 23:30

34 19:55 21:30 21:00 20:00 23:30

35 20:00 21:30 21:00 20:00 23:30

36 20:05 21:30 21:00 20:00 23:30

37 20:10 21:30 21:00 20:00 23:30

38 20:15 21:45 21:15 20:00 23:30

39 20:20 21:45 21:15 20:00 23:30

40 20:25 21:45 21:15 20:00 23:30
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Team

Ik hou van Hapert

Een aantal tips voor de start van de 3e Hapertse Dorpsquiz.
Ten eerste, maak er een gezellige avond van. 
We spelen voor de titel Geniale Gaoper.

Telefoonnummer voor dringende vragen op de quiz avond:
Wil: 06 - 57 78 13 10

Een paar tips om de quiz goed te maken:

1. Vul als eerste op iedere bladzijde je teamnummer in!
2. Duidelijk schrijven. Niet leesbaar = geen punten!
3. Wees origineel, sportief en creatief bij het maken van de opdrachten.
4. Zorg voor voldoende eten en drinken tijdens de quiz.
5. Quizboek inleveren voor 23.30 uur in MFA Hart van Hapert
6. Lever het quizboek in met de pagina’s in de goede volgorde. 
7. Reken op minimaal 4 mensen van jullie team die op pad zijn voor opdrachten 
     gedurende de avond.
8. Kijk goed op het tijdschema hoe laat je waar moet zijn. 
9. Heb je te weinig ruimte om te schrijven? Gebruik dan de achterkant van het vragenvel.

  Als deze ster bij een vraag staat is het een doe vraag.

Heel veel succes en vooral: plezier!
Bestuur Hapertse Dorpsquiz

Dirk, Fanny, Paula, Wil, Janne, Lindy, Simon, Emma, Angela & Marije

Kijk voor het regelement van de quiz op onze website: www.hapertsedorpsquiz.nl

Tips voor de quiz

DOE
vraag
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Team

Ik hou van Hapert

Verborgen hart
Je hart kan je bedriegen, kijk maar 
eens goed. Wat heb jij deze avond 
ontdekt?
Zoek ze alle 10.
De volgorde is niet belangrijk.

Plaatjes random in het boek te 
scannen met de app Reality app 
(ROAR IO)

Ontdekking

Ontdekking

Ontdekking 

Ontdekking

Ontdekking

Ontdekking 

Ontdekking

Ontdekking 

Ontdekking 

Ontdekking 

Harten vrouw

Diamant

Dobbelstenen

John Paul Young

Royal flush

Raquel Murillo

De Koekwauze

Mars of Vulkanus

Aankondiging feest

K3 - Wie wordt straks mijn liefje
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Een speciaal plekje in mijn hart - kunst & geschiedenis

Groot Haperts dictee
De Cartierheide op!

Vandaag produceren wij grinnikend deze handgeschreven brij van 
gedachtespinsels en pennenvruchten over onze idyllische Cartierheide 
met een ballpoint pen. 

De Cartierheide is heden ten dage een natuurgebied dat onderdeel 
uitmaakt van het natuurgebied De Kempen en zich bevindt in ons mooie, 
florissante  Hapert.

Geen wonder dat Jan en alleman bij tijd en wijle snakt naar een ont-
spannende wandeling over onze mooie Cartierheide. Stoïcijns en relaxed 
schrijdt een bekende Hapertse wandelaar voort langs beemd en 
bosschage, ’s zomers bij zonneschijn alleen gekleed in T-shirt en 
kakibroek. 
Heden ten dage wordt de verwoede wandelaar getrakteerd op een 
wijdvertakt netwerk van
bontgekleurde paaltjes ter grootte van een hockeystick; ze wijzen zo nodig 
de weg in het labyrint van kant-en-klare en ellenlange wandeltracés. 

Tot nu toe is het meestal goed toeven in Gods vrije natuur, maar wanneer 
maakt ook hier die vermaledijde filevorming door wandeldrukte  een 
chagrijnig einde aan deze aanlokkelijke vorm van vrijetijdsbesteding? 

Het groot
dictee der
Hapertse
Dorpsquiz

DOE
vraag

Minste fouten gemaakt door een team: 5 stuks
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Team

Hart of hard - puzzel & taal

Rupsbaan Le Papillon

DOE
vraag

De nostalgische Rupsbaan ‘Le Papillon’ is in 1936 gebouwd in Turnhout (België) door de
familie Mercks. In 1998 is de molen overgenomen en volledig gerestaureerd.
Le Papillon is voorzien van 20 prachtige bakken met artiesten uit de tijd van de Rock ’n 
Roll.
Na een aantal rondjes sluit de kap zich over de wagentjes en dan – zoals het vroeger ging
– gaven jonge verliefde stelletjes elkaar een kus. Tijdens het draaien kan er geprobeerd
worden een pluim van de bal af te pakken waarmee jullie een extra ritje kunnen winnen.

Brillen klaar? Stuur dan 2 romantische teamleden met veel longinhoud naar de Papillon.
Minstens 1 van de 2 moet 16+ zijn!
Kijk op het tijdschema voor in het boek hoe laat je bij de Papilion moet zijn.
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Ik hou van Hapert

Jumbo Jacuzzi

Een geweldige belevenis gecombineerd met een spel voor de échte fanatiekeling!
Inschattingsvermogen, zelfvertrouwen en niet bang zijn om tot het uiterste te gaan 
zijn van groot belang in dit dynamische spel. Een race tegen anderen, jezelf en de 
tijd om het hoogste aantal punten te pakken te krijgen. 

Wie van jullie team durft de Jumbo Jacuzzi aan? 
Hou Whatsapp in de gaten want daarop wordt de geheime locatie doorgegeven. 
In het tijdschema vind je de tijd waarop jullie teamvertegenwoordiger wordt 
verwacht.
 
Let op: vergeet niet om droge kleding en je snorkel mee te nemen, niemand wordt 
gespaard! 

DOE
vraag
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Ik hou van Hapert

All You Need is Love

Vrijdag 07 oktober 2022 – BREAKING NEWS

Al bijna dertig jaar is ‘All you need is love’ dé kijkcijferhit op televisie. 
Dit jaar is de meest romantische editie ooit aangekondigd. Robert en 
zijn productieteam hebben de perfecte locatie gevonden voor deze 
bijzondere uitzending: ons prachtige dorp Hapert!

De opvallende liefdescaravan zal deze quizavond te vinden zijn op de 
Markt in Hapert. Op deze locatie zal Robert de Cupido van jullie team 
ontvangen. Zorg dat jullie Cupido goed bij stem is en vergeet het Har-
tenjaag-paspoort met daarin de limerick niet!

Volg het tijdschema op pagina 3 om te zien hoe laat jullie Cupido 
wordt verwacht.  

DOE
vraag
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Ik hou van Hapert

Op goed geluk!
Loop jij deze avond jouw perfecte match tegen het lijf? Wordt het liefde op het 
eerste gezicht of moet er eerst een flinke zoektocht aan voorafgaan? 
Hoe dan ook, wij hopen dat jullie de ware deze quizavond tegen het lijf gaan lopen.
 
In de quiztas vinden jullie twee helften van een hart. Nu is aan jullie de taak om dit hart 
compleet te maken. Ergens lopen jullie je soulmate tegen het lijf en zal jullie hart 
overlopen van liefde. Wissel een van jullie helften met het passende team zodat jullie 
beide je hart compleet hebben. 
Veel zoekplezier!

DOE
vraag
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Oerend hart - muziek & entertainment

Asjemenou
Asjemenou... Als je dit hoort denk je toch meteen aan Loekie de Leeuw?
Zo zijn er tal van uitspraken waarbij je meteen aan iemand moet denken, van wie 
zijn onderstaande uitspraken ook al weer?

1. Duizend bommen en granaten!

2. Ik heb een banaan in mijn oor

3. Ik vind het gewoon lekker 

4. Kopje koffie, glazenwasser?

5. Buurman, wat doet u nu?

6. Ieder nadeel heb zijn voordeel.

7. Ik had nog zo gezegd, geen bommetje..

8. Gisteren is verleden tijd, morgen is een mysterie, vandaag is een geschenk

9. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.

10. Als je begrijpt wat ik bedoel.

11. Luister even wat ik roep, lust jij ook een broodje poep?

12. Laat je handen zien, laat je tanden zien..

13. Ondanks alles geloof ik in de innerlijke goedheid van de mens

14. Ben er klaar voor!

15. Van een schouderklopje krijgt niemand een blessure!

Antwoorden
1. Kapitein Haddock

2. Ernie

3. Petje Pietamientje

4. Wanda uit Pisa

5. Kees uit flodder/Tatjana

6. Johan Cruyff

7. Peer Mascini uit melkunie

8. Toon Hermans

9. Pippi Langkous

10. Olivier B Bommel

11. Ome Willem

12. Meneer Kaktus

13. Anne Frank

14. Spongebob

15. Foppe de Haan
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Hartstikke gaaf - jeugd

Muizenhuis

DOE
vraag

Zelfs de Hapertse muizen doen mee!
Vader muis, moeder muis, Mart, Vive en Suze zijn zich al wekenlang aan het voorbereiden 
op de Hapertse Dorpsquiz.
Zelfs baby Kira weet dat er iets speciaals gaat gebeuren.
Ze hopen net als jullie dat ze gaan winnen!
Maar er komen toch wel een paar vragen naar boven bij de kleine muisjes..
Ga naar het muizenhuis in de Kerkstraat, scan de qr code en luister naar het verhaal. 
Schrijf hieronder de antwoorden op de vragen.

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

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

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

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

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

Bonusvraag, hoeveel hartjes zitten er in het buisje?

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

De hoeveelste plaats denkt Mart muis te halen?
Mart denkt dat ze 2e worden

Wat maakt Suze muis?
Suze vouwt een hart

Hoeveel dagen woont de familie muis al in het Hapertse muizenhuis?
Op 7 oktober wonen ze er 387 dagen

Door wie worden de verhalen ingesproken?
Anne van Loon-Gooskens, samen met haar kinderen Vive, Mart en Suze

Uit hoeveel muizen bestaat het team muizenhuis?
Uit 11 personen

256 hartjes in het buisje
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Ik hou van Hapert

Waar stond de fotograaf (1)
We hebben een aantal oude foto’s van Hapert gevonden. Kun je aangeven op de
plattegrond waar de fotograaf stond toen hij afdrukte?
Zet het nummer van de foto op de plek waar jullie denken dat de fotograaf zich
bevond. Schrijf klein, maar leesbaar!

1

4

2

5

3

6

1

3

5
2 4

6
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Ik hou van Hapert

Waar stond de fotograaf (2)
We hebben een aantal oude foto’s van Hapert gevonden. Kun je aangeven op de
plattegrond waar de fotograaf stond toen hij afdrukte?
Zet het nummer van de foto op de plek waar jullie denken dat de fotograaf zich
bevond. Schrijf klein, maar leesbaar!

7

10

8

11

9

12

7

8
9

10

11
12
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Met hart & ziel - sport

Sport logo’s
Welke logo’s herken je hieronder?

1. Converse    2. Adidas     3. Puma

4. Falcon    5. K- Swiss    6. Reebok

7. Umbro    8. New Balance   9. Asics

10. Jako     11. Sjeng Sports   12. Brabo

13. Reece    14. Donnay    15. Hummel

16. Carlton    17. Stanno     18. Rucanor
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Hartstikke gaaf - jeugd

Kinderprogramma’s
Hartstikke lief, dapper, eng, grapping, schatting, spannend, leerzaam.
Wie zie je hier? En uit welke serie komt dit personage?

Jar Jar Binks 
Star wars The clone wars

Lemming  
Grizzy en de lemmingen

Sokka 
De legende van Korra
Avatar: the last airbender

Bitzer 
Shaun het schaap

Alvin 
ALVINNN!!! en de Chipmunks

Darius Bowman Jurassic 
World Camp Krijt

Floor 
De regels van Floor

Ms. frizzle  
The Magic School 
Bus rides again 

Tracker 
PAW Patrouille
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Met hart & ziel - sport

Speelvelden
Van welke sporten zijn onderstaande speelvelden?

1. Hockey   2. Rugby    3. Basketbal

4. Handbal   5. Tennis   6. Voetbal

7. Padel    8. Ijshockey   9. Volleybal

10. Korfbal   11. waterpolo   12.  Softbal/honkal
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Hart of hard - puzzel & taal

Hun hart loopt over... (1/2)
In een liefdesroman gaat het vaak over de relatie tussen twee personen. 
Je ziet hier 9 boekomslagen van romans waarbij liefde een grote rol speelt. 
Herken je het boek? Noteer deze in de tabel, zoek op de volgende pagina de twee 
betreffende personen van het liefdeskoppel en plaats het nummer achter de titel. 
De eerste geven we cadeau.

Lessen in Chemie Lessen in Chemie 

Eindeloos dichtbij

Het Rosy project

Vijftig tinten grijs

Shopaholic zegt ja

Voor jou/ me beforme you

Heartstopper

De zomer van je leven

4 VII
3 I
5 III

7 IX
1 IV
8 V

2 VIII

6 VI

I

A
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Hart of hard - puzzel & taal

Hun hart loopt over... (2/2)
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Ik hou van Hapert

Ontdek het Hart van Hapert
Hieronder zie 
je details van 
MFA Hart van 
Hapert. Geef 
in de platte-
grond met de 
bijbehorende 
letter aan 
waar dit 
detail in het 
gebouw zit. 

A

C

F

H

B

D

G

I

E

A
H

B G

I

E
F

DC
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Hart of hard - puzzel & taal

Spreekwoorden
1: Bitter in de mond maakt het hart gezond (=ook wat minder aangenaam is, 
kan gezond of goed zijn)

2: Het hart in de schoenen zinken (=alle moed en hoop verliezen om proble-
men op te lossen)

3. Hoe hoger het hart, hoe lager de ziel (uit het Fries) (=hoogmoed is het ken-
merk van een dwaas)

4. Van zijn hart geen moordkuil maken (=zijn gevoelens niet opkroppen / vrijuit 
zeggen wat je niet bevalt / eerlijk zeggen over hoe er over iets gedacht wordt)

5. Het komt uit een goed hart

6. Dat is een pak van mijn hart

7. De hand over zijn hart strijken (=voor één keer toestaan)

8. Een hart van steen hebben (=geen medelijden met anderen hebben)
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Hart of hard - puzzel & taal

Informatie bord
Als je goed opgelet hebt kon je een tijd geleden losse letters op het informatiebord zien 
staan. Welke letters waren dat? Welk woord kan je daarmee maken?

Heb je daar ook een foto van gemaakt? Print hem uit en niet deze aan de pagina = extra 
punten.

              WOORD:

Hart



pag
23

Team

Oerend hart - muziek & entertainment

Asjemenou/Voila
Voila… Als je dit hoort denkt u toch niet meteen aan Loekie de leeuw?
Echter is onze Loekie de leeuw ook 10 jaar lang op de Franse televisie geweest.
Aan wie moet u denken bij deze bekende vertaalde buitenlandse uitspraken?

1. Al wat glitterd is nog geen goud!

2. Vraag niet wat het land voor jou kan doen, maar wat jij voor je land kunt doen.

3. Ik heb een droom..

4. Als je iets gezegd wilt hebben, vraag het een man, als je iets gedaan wilt hebben 
    vraag het een vrouw.

5. Het leven is als rijden op een fiets, om in balans te blijven moet je in beweging blijven.

6. Het leven is als een doos bonbons, je weet nooit wat er in zit.

7. Ik zal terugkomen!

8. Een kleine stap voor een mens een gigantische sprong voor de mensheid!

9. Verenigd staan we sterk, verdeeld gaan we de ondergang tegemoet.

10. Jij moet de verandering zijn die je in de wereld wilt zien.

11. Waar je niet dood aan gaat, maakt je sterker!

12. Drie kunnen een geheim bewaren, als twee ervan dood zijn..

13. Niet iedereen die dwaalt is verloren.

14. Hou je vrienden dichtbij, maar je vijanden nog dichterbij.

15. Kennis is macht

Antwoorden
1. William Shakespeare

2. John Kennedy

3. Martin Luther King

4. Margaret Thatcher

5. Albert Einstein

 Tom Hanks
6. Forest Gump

 Arnold Swarznegger
7. Terminator

8. Neil Armstrong

9. Aesop

10. Ghandi

11. Nietzsche

12. Benjamin Franklin

13. JR Tolkien

 Sun Tsu
14. Michael Corleone / Al Pacino

15. Sir Francis Bacon 
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Met hart & ziel - sport

Olympische spelen
Olympische zomerspelen, weet jij welke hier uitgebeeld worden?

Handboogschieten

Paardrijden dressuur

Mountainbiken

Waterpolo 

Trampolinespringen

Ritmisch gymnastiek

Paardrijden springen

Judo

Volleybal

Triathon
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Ik hou van Hapert

Tuintje in mijn hart
In welke straten in Hapert vind je deze tuinen?

1. Korenveldstraat     2. Nieuwstraat

3. Burg. Swachtenstraat    4. Planetenlaan

5. Lijsterstraat      6. Markt

7. Schoolstraat     8. De Bonkelaar
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Het groene Hart - natuur

Tuintje in mijn hart
En welke tuinen zijn dit in het buitenland?

1. Tuinen van Versailles     2. Giusti Garden Verona 

3. Bodnant Garden     4. Madeira Botanical garden 

5. Keukenhof     6. Herrenhäuser Garden in Hanover
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Het groene Hart - natuur

Hart op de tong
Van welke dieren zijn deze tongen?

1. Hond    2. Panda    3. Vos

4. Kat    5. Cavia     6. Otter 

7. Hert/ree    8. Giraf     9. Kameleon 

10. Zeehond/zeeleeuw 
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Hart of hard - puzzel & taal

Het is niet wat het lijkt
Het is niet wat het lijkt.. match het juiste woord bij de juiste foto

Aptytwekker –Wipmat – Hijsbakkie – Motorhuis – Amperbroekkie – 
Moltrein – Driehoekiedoekie – Almanak –  Blaarslaai – Grondboontjies – Veër 
Spookasem - Pikkewyn – Malvalekkers - Uitrusters

- Bezem = veër  - Metro = moltrein   - Suikerspin = spookasem

- Sla = blaarslaai Kalender = almanak  Bikini = driehoekiedoekie   Marshmallow = 
            malvalekkers

Trampoline = wipmat   String = amperbroekkie - Pinda’s = grondboontjies

Lift = hijsbakkie    Kledingwinkel = uitrusters       Pinguin = pikkewyn 

Garage = motorhuis     Aperitief = aptytwekker
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Een speciaal plekje in mijn hart - kunst & geschiedenis

Hartstikke lekker 
Hebben jullie afgelopen zomer ook zo genoten van de vele terrassen hier in de omgeving?
Wij zeker en hebben overal een cocktail geproefd! 
Hieronder een aantal receptenlijstjes van de cocktails die wij geproefd hebben. Weet jij 
welke we hebben gehad? 
Probeer ze gerust zelf eens uit, ze zijn overheerlijk!! Proost!

Cocktail 1: …………………………………………………………..
1. Vul een longdrinkglas voor de helft met ijsblokjes. 
    De grootte van het glas bepaald hoe sterk de cocktail wordt. 
2. Voeg de rum, gin, wodka, tequila, cointreau of triple sec en het limoensap toe. 
3. Vul het glas aan met cola, totdat je jouw voorkeur sterkte drank hebt. 
4. Versier vervolgens het glas met een partje limoen.

Cocktail 2: ………………………………………………..
1. Vul een cocktailshaker voor de helft met ijsblokjes: 
2. Voeg de wodka, triple sec, het cranberrysap en het limoensap toe. 
3. Schud  en schenk het door een zeef in een gekoeld martiniglas. 
4. Zet het partje limoen op de rand van het glas en serveer.

Cocktail 3: …………………………………………………………
1. Vul een cocktailshaker voor de helft met ijsblokjes: 
2. Voeg vervolgens de campari, vermout en gin toe en schud flink. 
3. Schenk door een zeef in een goed gekoeld cocktailglas 
4. Serveer met het sinaasappel schilletje.

Cocktail 4: ……………………………………………………..
1. Vul de mokken met het ijs. 
2. Schenk de wodka en het gemberbier erbij. 
3. Snijd de limoen in parten en pers de parten boven de mokken uit. 
4. Roer de cocktails goed door en garneer met de uitgeperste limoenparten.

Cocktail 5: ……………………………………………………….
1. Verdeel de crushed ice over de glazen. 
2. Schenk de wodka, perzikenlikeur en het sinaasappelsap erbij.
3. Roer met een lange lepel één keer.
4. Schenk het cranberrysap voorzichtig erbij en roer niet meer. 
     Er ontstaat nu een marmereffect. 
5. Halveer het plakje sinaasappel en zet op het randje. Serveer direct.

Long island iced tea

Cosmopolitan

Negroni

Moscow mule

Seks on the beach
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Hart of hard - puzzel & taal

Logo’s raden
Welke logo’s kan je hieronder ontdekken?

OLA

BRUNA

Jumbo spellen

Pringles

Redband

Groen hart ziekenhuis

Ahrend

Air BNB

LEGO

Hart van Nederland

Hartman

Triumph

BNN

Hartstichting

Monopoly

Q-Music

Atari

Martini
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Met hart & ziel - sport

Fifa
Welke Fifa voetballers horen bij deze plaatjes?

Kante

Benzema

VlahovicSchmeichelDe Ligt

Weghorst

Modric

Schmelzer

Gakpo



pag
32

Team

Ik hou van Hapert

Skyline dorpen 
Welke dorpen herken je aan onderstaande skylines?
Eén skyline klopt niet. Welke?

Hooge Mierde 
fout: heksenboom is van Bladel

Reusel

Esbeek

Westerhoven

Bergeijk

Dalem
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Ik hou van Hapert

Vlaggen
Welke 15 Europese vlaggen zijn verwerkt in dit plaatje?

1 Griekenland

2 Portugal

3 Verenigd Koninkrijk of Ijsland

4 Finland

5 Spanje

6 België

7 Oostenrijk

8 Nederland

9 Frankrijk

10 Zweden

11 Italië

12 Luxemburg

13 Denemarken

14 Duitsland

15 Ierland

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Ik hou van Hapert

Hartstikke mooi
Hapert heeft heel veel mooie natuur in en rond het dorp. Welke van de foto’s hieronder zijn 
wel en welke zijn niet in Hapert gemaakt?

NIET

NIET
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Oerend hart - muziek & entertainment
Waar woon ik?

Noem de naam van de stad

Asgard

Cloud city

Neverland

Wakanda

Bedrock city

Gotham city

Southpark

Wonderland

Bikinibeach / Bikinibroek

Metropolis

Springfield

Duckstad
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Met hart & ziel - sport

Harde kern
Aan welke club hebben deze mensen hun hart verloren?

AJAX    ADO     Atletico Madrid  
   

Benfica   BOCA juniors    vv Hapert

Twente   Liverpool     NAC

PSG    PSV     Standaard Luik

Union Berlin   Vitesse     Willem 2
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Oerend hart - muziek & entertainment

Onder een hoedje spelen
Onder één hoedje spelen: welke personen dragen deze hoeden?

 Lady Gaga    Charlie Chaplin Spongebob  Ash Ketchum (Pokemon)

 Michael Jackson   Opa Flodder/Herman Passchier 

 Zorro     Sam Dullard (Rocket Power) Sissi/Romy Schneider
- 

 

 Meneer de Burgemeester   Kabouter Klus     Arnold
 (Samson en Gert) Walther de Donder

 De Cock (Baantjer)     Floris/Rutger Hauer   Perkamentus / Dumbledore
 Piet Romer

Dimitri De Tremmerie/Jacques 
Vermeire (F.C. De Kampioenen)
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Ik hou van Hapert

Wie missen we?
De ondernemers van Hapert wilden hun klanten bedanken voor hun steun tijdens 
de moeilijke periode afgelopen jaren, maar wie missen we hieronder op het plaatje?

Antwoord
Lemmens (Lindy)
Marije - Kleur M
Dick van Gerwen - Jumbo
Lunch & Diner 38 - Haroet



pag
39

Team

Ik hou van Hapert

Hapertse tweelingen
Zou je niet graag eens een tweeling zijn, een tweeling is leuker dan zomaar alleen
Zou je niet graag eens een tweeling zijn, met twee is het leuker dat ziet iedereen!

Kinderen voor kinderen zong dit lied in 1981, toen waren er hier in Hapert ook al
verschillende tweelingen en daar zijn er nog meer bijgekomen. Kun jij de tweelingen 
aan elkaar koppelen?
Indien je de juiste namen aan elkaar koppelt kom je één van een tweeling tekort.
Wat is de naam van degene die er niet bij staat?

 Annie      Willem

 Sjors      Daniëlle

 Susan      Sjimmie

 Sven      Joeri

 Pleun      Kim

 Thijs      Bas

 Manon      Dinie

 Sjimmie     Rik

 Ruby      Loes

 Kim      Diana

 Nienke      Maria

 Ted      Sjors

 Martijn     Patricia

 Mike      Mien

 Gust      Lia

 Laura      Nicole 

 Maud      Bjern

 Janne      Lieke

 Joke      Susan

 Lian      Mieke

 Joost      Nick

 Frans      Siem

 Marion      Femke

 Ans

      Maaike
OPLOSSING:
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Een speciaal plekje in mijn hart - kunst & geschiedenis

Kunst vanuit het Hart
Wie is de kunstenaar? 
Wat is de titel van het object?        

        
        
        

Keith Harring - heart

Vermeer - meisje met de 
parel

Van Gogh - het bordeel

Gerome - Cleopatra Rembrandt - Joods bruidje

Henri Matisse - de DansDe postbode in Rosenthal
Carl Spitzweg

Da Vinci - Mona Lisa

Andy Warhol - Red Heart
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Hart of hard - puzzel & taal

Zoek de fout
Zoek de fout, zet er een duidelijke cirkel om.
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Ik hou van Hapert

Ken uw commissie
De Quizmasters van de Hapertse Dorpsquiz steken hun vrije tijd graag in het
maken van deze quiz en het organiseren van het Haperts Dorpsfeest.
Wat weten jullie van de Quizmasters?

Zet de juiste naam bij de volgende beweringen:

Kijkt graag horrorfilms, maar valt daarbij vaak in slaap.

Heeft onlangs Far Cry 6 op de PlayStation uitgespeeld.

Mag een adellijke titel voeren.

Is al meer dan 25 jaar niet naar de kapper geweest.

Leest elke maand de Donald Duck. Heeft nog steeds een abonnement

Na het stappen? Altijd cola en paprikachips

Heeft ooit een Romeinse vinger gevonden met zijn/haar metaaldetector

Dit commissielid eet pepernoten nooit per stuk, maar altijd 2 tegelijkertijd.

Schrijft de beste Sinterklaasgedichten!

Het laatste commissielid heeft op 1 teen 2 nagels.

Emma

Fanny

Wil

Simon

Lindy

Paula

Dirk

Marije

Janne

Angela
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Hart of hard - puzzel & taal

Welke VDL bedoelen we?

Van de Lande

UrsulaVon der Leyen

Huub Van de Lubbe

Marinus Van der Lubbe

Margriet Van der Linden Wim Van der Linden

Niels Van der Laan

Eberhard Van der Laan

Willem Van der Leegte
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Hart of hard - puzzel & taal

Waar heb je het over?!
Vertaal de zinnen naar het Nederlands

1. Vato fawaka?

 
2. Ahed jonko smoken 

3. Ewa chimi, kom bouncen op deze pokoe

4. Mijn mutu heeft een nasty puf gelaten!

5. Die fatoe is klool

6. Er komt subiet een docca in die trinna

7. Mijn saafbaaf met tantoe floes is getjapt!

8. Ik moet fresh ballie pattas kopen

9. Hij heeft een bada naar skoro

10. Jah lauw mang, je bent droop

1. (Kerel, hoe gaat het / alles goed?)

2. (Een joint roken)

3. (Hey mooie dame, kom mee dansen op dit liedje/ nummer)

4. (Mijn moeder heeft een vieze scheet gelaten)

5. (Die grap is leuk / grappig)

6. (Er komt zometeen / dadelijk een conducteur in de trein)

7. (Mijn portemonnee met heel veel geld is gestolen)

8. (Ik moet nieuwe voetbalschoenen kopen)

9. (Hij heeft een grote rugtas naar school)

10. (Het zal wel, je bent dronken)
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Een speciaal plekje in mijn hart - kunst & geschiedenis

Jheronimus Bosch
Jheronimus of Jeroen Bosch is wereldwijd de bekendste Brabantse schilder. 
En toch zijn er maar 25 schilderijen van hem bekend. De Hooiwagen, De Tuin der Lusten 
en het Anthonius-drieluik zijn waarschijnlijk de bekendste werken.
Jeroen Bosch kennen we echter ook van de absurde figuren. 
Weten jullie uit welke werken onderstaande fragmenten komen?

Tuin der Lusten 

Anthonius Drieluik, Verzoeking van de 
Heilige Anthonius 

Dood van een Vrek

Heilige Christoforus 

Heilige Hiëronymus

Heremieten Drieluik Kruisdraging 
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Een speciaal plekje in mijn hart - kunst & geschiedenis

Telefoonboek
Wie kent het nog, wie gebruikt het nog? Het telefoonboek!
Wat weet je nog van het laatste telefoonboek dat in Hapert is verspreid?

In welk jaar is het laatste telefoonboek verspreid in Hapert?

Welke plaats stond voor, en welke plaats kwam direct na Hapert?

De telefoonnummers stonden opgesomd in kolommen. Hoeveel kolommen waren nodig 
om alles van Hapert op te sommen?

Wie stond er als eerst Hapertse in, en wie als laatste?

Wij zijn niet bang voor een beetje zelf-promotie… In welke volgorde stonden deze 3 bedrij-
ven (de letters van hun namen voor het gemak ff gehusseld) in het telefoonboek?

A ntruMealOuKwepburer 
B CoSnensulderstingl
C chillaszmnsBVGbedriLeSdeetters-enmerjf 

Sommigen hadden, waarschijnlijk om commerciële redenen, hun beroep onder hun naam 
staan.
Kunt u de beroepen van deze 3 opnieuw invullen?

   

    

2018

Handel en Heeze

16

2H cad service en Zwan

A Kleur M Ontwerpbureau

B Snelders Consulting

C Lemmens Glaszetters- en Schildersbedrijf BV

Aspergekweker,

 Ongediertebestrijder, 

Pianostemmer
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Ik hou van Hapert

Wat hoor je?
In Hapert hebben we meerdere kiosken. Zo ook in andere plaatsen om ons heen.
Maar, welke kiosk staat waar? Weet je dat, en kan je de puzzel oplossen? De aangeduide 
letters staan niet op volgorde en vormen een geluid wat vast wel eens in elke kiosk te 
horen is geweest.

Oplossing TINKEL

Van de plaats waar deze kiosk staat noteert u 
de laatste letter.

Dit is een moeilijke. U zoekt de 2e letter.

De laatste letter is de eerste letter U noteert de laatste letter. 

De derde letter van deze plaatsnaam. De eerste letter is de laatste letter…
Duizel

Hoogeloon

Bergeijk

Luyksgestel

Hapert Vennenbos

Vessem
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Ik hou van Hapert

Stickers
Heel Hapert, Hoogeloon, Casteren, Netersel en Bladel waren in de ban van 
stickers sparen voor het verzamelboek van Vijf Dorpen, één gemeente.

Zo ook wij! Ons boek is compleet, die van jullie ook?
Dat kan namelijk helpen bij deze opdracht, wie of wat staat er namelijk op 
onderstaande stickers afgebeeld? Én.. voor extra punten wat is het stickernummer?

Nummer:  177   Nummer:  144   Nummer:  21
Wie of wat:  cafe de kuil Wie of wat: Boekbinderij Wie of wat: Gemeentehuis
       

Nummer:  209   Nummer:  49    Nummer:  139
Wie of wat: Kamp hapert Wie of wat: woning mr sterke Wie of wat: Molen-
straat
        

Nummer:  198   Nummer:  134   Nummer:  242
Wie of wat: onderwijzerwoniWie of  wat: janus hoeks Wie of wat: jan van hout
        

Nummer:  229   Nummer:  159   
Wie of wat: Jo manders Wie of wat: winkel vd linden 
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Ik hou van Hapert

Straattaal
Maak de zinnen af door Hapertse straatnamen in te vullen.

Dokter Corsten dobberde en  ______________________________________

Geen slappe kikker maar _________________________________________

Het bosmeertje is opgedroogd. Da’s pech:  ___________________________

De boer kwam aan het eind van___________________en dus draaide hij ______________

       
Door die valse hond kwam de postbode nooit meer op__________________.

Het water gaat sneller stromen na________________________________.

Hij dacht dat het er 66 waren, maar uiteindelijk slaakte hij een kreet: _________ 

Hij vond de hond niet in de pot maar in______________________________

Ze haalde er een Olympische medaille mee! Ze was ____________________

Altijd volg ik een strikt dieet, maar soms trakteer ik me op een _______________

Mont Saint Michel wordt afgesloten van de rest van de wereld tijdens __________

(1) Burgemeester van Woenseldreef  

(2) Sterke pad     

         (3) Venweg     

(4) De Voren                                     (5)  De Ploeg   
  
 
   (6) Het Erf 

(7) De Stuw

    (8) A67

  (9) De Pan
 

  (10) Boogschutter

   (11) Mars
   

     (12) De Vloed



pag
50

Team

Hart of hard - puzzel & taal

Dingbats

Ezelsbruggetje

Op hoge poten lopen

De geschiedenis herhaalt 
zich

lange onderbroek

Los zand

Vinger aan de pols

Halve maatregelen

Onder het mes gaan

Omgekeerd effect

gebroken belofte

alles op alles

Handen uit de mouwen steken
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Met hart & ziel - sport

Bekende sporters
Welke sporters bedoelen we?

Aubergenius, 
Dirk van Duivenbode

Flying Dutchman, 
Robin van Persie
Epke Zonderland

Kannibaal, 
Eddy Merks

Mighty Mike, 
Michael van Gerwen

Pluisje, Maradonna Sneeuwvlokje, 
Ronald Koeman

Vaatje Buskruit, 
Nelly Cooman

Lama, 
Frank Rijkaard

Mad Max, 
Max 
Verstappen

Man van Glas, 
Arjen Robben

Gespierde spijker, 
Falco Zanstra
Adri van Tijsselen

Golden Boy, 
Badr Hari
Oscar de la Hoya

Joekel van Boekel, 
Leontien van Moorsel

Barney, Raymond van 
Barneveld

CR7, 
Cristiano Ronaldo

Dennis the Menice, 
Dennis Bergkamp
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Een speciaal plekje in mijn hart - kunst & geschiedenis

Foto namaken
Als je eerdere jaren meegedaan hebt weet je wat nu verwacht wordt. Zo niet... maak 
deze foto zo origineel mogelijk na en mail hem vóór 23:15 uur naar 
hapertsedorpsquiz@gmail.com
Let op de details. Succes!

DOE
vraag
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Oerend hart - muziek & entertainment

Ken je deze tekst?
Er zijn liedjes waarvan we mogen uitgaan dat iedereen ze kent. Waterloo, Bohemian 
Rhapsody, Hotel California. Het bekende werk.
Maar kent je ook de tekst? Of zingt je fonetisch mee…
Wat is het antwoord op de volgende vragen? We zeggen er voor het gemak niet bij 
om welk liedje het gaat, maar je kunt ervan uitgaan dat je het (her)kent!

Hoe drink je melk uit een kokosnoot?

Waarom moet Janis Joplin een Mercedes hebben? 

Wat is, in het Engels, met jou te vergelijken?

Wat deden vele mensen op hun knieën, volgens de Poppys?

Will I Am heeft een gevoel. Wat zal deze avond zijn?

    

Billy is de zanger en de man aan de piano. Wat is zijn relatie met John?

    

Wat was de hobby van haar die eerst niks en toen wel iets zag in een skater boy?
    

Waar wil Claudia niet bij horen?
   

Als je nog witter dan bleek wordt, komt dat dan door het gevoel, in de derde zin? Wat 
is dit gevoel?

    

Soldaat van Oranje, er komt geen eind aan. Wat is bijvoorbeeld morgen?

   

Vera’s achtbaan: welke 7 dingen ziet hij in zijn droom?

   

met je billen bloot ______________

She must make an mence______

Nothing _____________________

pray (bidden)________________

A good one __________________

John is a friend of mine __________

She did ballet __________________

Een clubje _____________________

Seasick______________

vandaag _____________________

Seas _______________________
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Met hart & ziel - sport

Sportmomenten in de krant
 Sportmomenten in de krant – maak de krantenkoppen compleet.

1. ‘’Groots …..................... voor Vingegaard’’

2. ‘’Titelverdediger Djokovic maakt einde aan Wimbledon-sprookje ……...................….’’ 

3. ‘’Oh, oh, …......................................’’ 

4. ‘’Tyson en Holyfield 15 jaar na ‘.................................….’ weer vriendjes’’

5. ‘’.......................................... wint 100 meter in wereldrecord’’ 

6. ‘’Diskwalificatie Sven Kramer na foute ................................................’’

7.  Joop zoetemelk definitef naar ploeg-…..............................................

8.  Super snelle Ben Johnson vernedert…..................................................

9.  De zege van de in blauw gestoken Ommenaar kwam even aan een zijden draad 
te hangen, toen bekend werd, dat een baancommissaris een protest had ingediend. 
Reinier zou zich voor Dokkum hebben laten ‘….....................…..’ door een paar hulpvaardige 
jonge Friezen. Reinier bleef winnaar.

10.  Schaatskoppel ...............................................................… elkaar
 

1. geel

        2. Van Rijthoven

3. Oranje

   4. bijtincident

5. Bolt

     6. Wissel

     7. Post

    8. Carl Lewis

    
    9. Zuigen

. Jutta Leerdam en Koen Verweij uit
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Hart of hard - puzzel & taal

Da’s een groot vouwblaadje 
Ik weet zeker dat iedereen die bij juffrouw Annie of juffrouw Sjan in de klas heeft 
gezeten de volgende opdracht goed moet kunnen uitvoeren. 
In de tas zit een vierkant vouwblaadje. Volg de volgende stappen en lever het resultaat 
in samen met het quizboek. LET OP: zet je teamnaam duidelijk op het blaadje!

Stap 1: 
Leg het vouwblad voor je met een punt naar je toe. Vouw het papier dubbel van links naar 
rechts en weer terug.

Stap 2:
Vouw het papier dubbel van onderen naar boven en weer terug.

Stap 3:
Vouw de bovenste punt naar binnen.

Stap 4:
Vouw de onderste punt naar de bovenste rand, de bovenste punt naar het midden.

Stap 5:
Vouw de linker en de rechter helft omhoog.

Stap 6:
Vouw de linker en rechter punt naar achter.

Stap 7:
Vouw de twee bovenste punten naar achteren en je vouwkunstwerk is klaar!

Antwoord: een hart
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Met hart & ziel - sport

Hard (met je Hart) rijden
Wij hebben vele bekende Nederlandse sporters in Hapert. Zo ook Wesley Kreder. 
Hij fietste dit jaar de Giro. 
Tijdens de 7de Etappe werden de eerste serieuze hoogte meters gemaakt.

1 Hoe HARD reed Wesley maximaal (geregistreerde max. snelheid) tijdens deze rit? 

2 Door welke 2 regio’s werd er tijdens deze rit geklommen? 

3 Welk snelheidsprofiel hoort bij deze rit van Wesley? 

A 

B

 

C 

D 

4 Wie heeft het werelduurrecord langzaam fietsen?  

5 Wat is dit nu weer voor een vraag? Hoe lang doet de aarde er over om een rondje  
 rond zijn as te draaien? 

6 Waar werd er 222km/uur HARD gefietst? 

7 Wie is dit? 

8 Hoeveel exacte meters werden er afgelegd?  

100,3km/uur

beklimmen in de regio’s Calabrië en Basilicata

(D)

Formolo

23uur en 56 minuten

Les Arcs, France

Ellen van Dijk

49254
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Een speciaal plekje in mijn hart - kunst & geschiedenis

Wat gebruiken ze in de kerk?
In de Katholieke kerk kennen ze veel voorwerpen. Sommige om te gebruiken en andere 
voor de sier. Kandelaars, bekers, beelden. We kennen ze allemaal wel. 
Weten jullie welke voorwerpen dit zijn?

Crucifix/kruisbeeld,
want met Jezusbeeld erop

Reliekhouder/reliquary,
in dit geval met een armbot 
van de heilige Theresa

Wierookvat
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Hart of hard - puzzel & taal

Pardon?
Wat zeggen we?

Waar ik zo van hou

Jong en oud

Dorpsplein/stadsplein

heide en wei

lieve/schattige mensen

kopje koffie

dorpsfeest/festival

buurthuis/gemeenschapscentrum

wie dit leest - wie leest dit

(is) gek
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Oerend hart - muziek & entertainment
Boer zoekt vrouw

Ga naar
https://youtu.be/zfQkOTZ3C3s

Welke boeren en/of 
boerinnen hoor je?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tom

Geert

Steffie

Evert

Olke

Agnes

Bertie

Geert G

Herman uit Frankrijk

Rob
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Oerend hart - muziek & entertainment

Liedjes raden gebarentaal
Ga naar https://youtube.com/shorts/EfTlFiB9WuM
Welke liedjes worden er uitgebeeld? En wie is de band/zanger(es)?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Banger Hart - Rob de Nijs

2 Mijn Houten Hart Van Dik Hout / de Poema’s

3 Tuintje in mijn hart - Damaru 

4 Diep in mijn Hart Andre Hazes / Willeke Alberti / Tante Leen

5 Recht uit het hart Stef Bos 

6 De Sleutel van mijn hart Thomas Berge / de Jongens

7 Winter in mijn hart Koos Alberts 

8 Bloedend hart De Dijk 

9 Mijn hart zingt van Liefde Dana Winner

10 Laat de zon in je hart Rene Schuurmans

Het Irma effect
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Hart of hard - puzzel & taal

Wiskunde
Een strafschop nemen op de training, of in een vol stadion is een wereld van verschil. 
Je ziet het bijvoorbeeld op het WK Voetbal als een serie van 5 strafschoppen de beslissing 
moet brengen. Wereldsterren kunnen er dan zomaar 2 of 3 van de serie missen.

Van Hapert1, ook een wereldploeg, nemen we even aan dat hun trefkans bij een 
penalty 2/3 is.

a. Bereken de kans dat Hapert1 bij een serie van 5 slechts 1 keer scoort.
Schrijf het antwoord als een breuk met hele getallen.

_________________________________________________________________________

b. Bereken de kans dat Hapert1 bij een serie van 5 hoogstens 4 keer scoort.
Schrijf het antwoord als een breuk met hele getallen.

_________________________________________________________________________

Ontleden… veel mensen hebben er nog trauma’s van. Eens kijken in hoeverre
deze kennis nog bij jullie aanwezig is…
Onderstreep bij onderstaande zinnen de verschillende zinsdelen, gebruik de goede kleuren.

Het onderwerp: Rood
Het gezegde: Blauw
Het lijdend voorwerp: Groen
Het meewerkend voorwerp: Geel

10/243

211/243

Ontleden
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Hart of hard - puzzel & taal

Economie
Ton Grijs hoopt op 30 januari 2015 de leeftijd van 65 jaar te bereiken. Hij wil dan samen 
met zijn vrouw van een welverdiende oude dag in Spanje gaan genieten en gaat daarvoor 
sparen.
Op zijn 50e verjaardag heeft hij € 5.000,- op een spaarrekening gestort tegen 3,75% 
samengestelde interest per jaar. Op zijn 55e verjaardag heeft hij weer € 5.000,- op die 
rekening gestort. Vanaf dat moment werd de interestvergoeding op de spaarrekening 
4,25% per jaar op basis van samengestelde interest. De bijschrijving van de interest vindt 
na 1 jaar plaats.

a. Bereken over welk bedrag op deze spaarrekening Ton op 30 januari 2015
(op zijn 65e verjaardag) kan beschikken (zie formules hieronder).

__________________________________________________________________________

Het leven in Spanje is duurder geworden dan Ton had verwacht. Hij wil daarom over
een hoger bedrag beschikken op 30 januari 2015. Het gewenste bedrag is € 25.000,-.
Hij zal hiertoe op zijn 60e verjaardag een bedrag op deze spaarrekening bijstorten.
b. Bereken welk bedrag Ton op zijn 60e verjaardag moet bijstorten op deze spaarrekening
om op 30 januari 2015 over het gewenste bedrag van € 25.000,- te kunnen beschikken
(zie formules hieronder).

__________________________________________________________________________

c. Bereken welk bedrag aan interest Ton deze 15 jaar in totaal zal ontvangen op deze
spaarrekening.

__________________________________________________________________________

Voor de beantwoording van de vragen a en b zijn de volgende formules beschikbaar:

Gebruikte symbolen:
C = contante waarde
E = eindwaarde
K = kapitaal
p = rentepercentage
n = aantal perioden/termijnen
i = interest

formules: i =    p
  100
C = K · (1 + i)-n

E = K · (1 + i)n

16.694,28 euro

6.745,23 euro

8.254,77 euro
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Hartstikke fijne mensen

Hart voor de Hapertse Dorpsquiz
We kunnen onze sponsoren niet genoeg bedanken voor alle steun, financiaal 
en/of materieel, die wij van ze ontvangen. Zonder deze steun konden wij de 
Hapertste Dorpsquiz niet organiseren.

We stellen ze graag even allemaal aan u voor. Kunnen jullie aangeven welke van deze 
bedrijven een Facebook en of een Instagrampagina hebben?

       Facebook Ja/Nee Instagram Ja/Nee
1 Gijsbers Verwarming en Koeling
2 Wijnslijterij Hendriks
3 Van Dingenen Transport
4 Lavrijssen Haarden
5 Oranien BV
6 Stappaerts Mode en Wonen
7 Lamers & Van de Wijdeven
8 Watts Lux en Lumen
9 Lemmens Schildersbedrijf
10 Twilight Entertainment
11 Fortune Coffee
12 CSU BU Zuid
13 GMO Nederland BV
14 Jumbo Hapert 
15 Kleur M.
16 BMA Verhuur Eersel

Elk bedrijf heeft tegenwoordig een website. Zoek ze eens op en vul daarna het 
nummer van de juiste sponsor in bij onderstaande vragen/opmerkingen. 

A Is gevestigd in de Oude Jongensschool.............................................   
B heeft een website in het Nederlands én in het Duits .......................   
C Is aangesloten bij STEK en Uneto-VNI ..............................................   
D heeft ruime openingstijden..............................................................   
E Op de website kunt u vinden wat medewerkers zeggen…...............   
F Winnaar KW1 prijs 2020..................................................................   
G Heeft huisnummer 1F.......................................................................   
H Hier kan het nog: na-zomeren.........................................................   
I heeft de volgende cijfers in het telefoonnummer: 0003347799.......  
J Boeken? Heeft u al eens aan dit bedrijf gedacht............................... 
K Bent u op zoek naar een andere vorm?.............................................  
L Voor Dames en Heren .......................................................................   
M Regio Hapert, locatie Bladel.............................................................   
N Maak hieronder je keuze!.................................................................   
O Ook tijdens de bouwvak normaal geopend......................................  
P de 3 woorden zijn typerend..............................................................    
   

15
5
1
16
3
12
13
2
14
10
4
6
11
7
9
8

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee

nee
ja
ja
nee
nee
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
nee
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Hart of hard - puzzel & taal

Alles is liefde
Bij een trouwpartij hoort natuurlijk een mooie bruidsjurk (en een goei fisje!) We hebben
5 trouwjurken gevonden ‘met inhoud’. We zijn benieuwd of jullie de ‘inhoud’ weten en
ons kunnen vertellen welke paren hier hun gelukkigste dag van hun leven hadden? 
En wat was de trouwdatum??

Bruidegom      Bruid     Trouwdatum   
         (dd-mm-jjjj)

1

2

3

4

5

Willem Alexander  Maxima   2 februari 2002

Guus Meeuwis  Manon Meijers  02-07-2022

Ben Affleck    Jennifer Lopez   20-08-2022

Prins Charles van Wales   Diana Spencer  29 juli 1981

Sylvie Meis   Niclas Castello   19 september 2020 



pag
65

Team

Hart of hard - puzzel & taal

Harten
Je ziet hieronder een aantal harten. Waar zijn ze van?

1 Mensen hart   2 Artisjokharten   3 Kippenhart

4 MFA Hart van Hapert  5 Hart van Nederland   6 Olifant

7 Regio Hart van Brabant   8 Hart in aktie    9 Wielerronde hart van Baarn
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Hart of hard - puzzel & taal

Hartelijk gefeliciteerd
Hoera, ook in het jaar 2022 worden er veel kaarsjes uitgeblazen. 
Vul het juiste jubileum in!

1. Deze vier poppen leven in en rond hun huis in een felgroen heuvellandschap en   
 beleven allerlei avonturen. Hoeveel kaarsjes mogen zij dit jaar uitblazen?
 

2. 365 dagen per jaar het adres in Hapert voor al uw boodschappen, maar hoeveel   
 jaar wordt deze supermarkt dit jaar? 

3. Het wordt een sprookjesachtig feestjaar in dit park vol attracties. Hoelang bestaat  
 hét attractiepark van Nederland in 2022? 

4. Wat wonen we er allemaal fijn, maar hoe oud wordt onze gemeente dit jaar? 

5. Een van de langst zittende vorsten ter wereld. Hoeveel jaar heeft deze Engelse 
 koningin op de troon gezeten? 

6. Naar links... naar rechts... het is een match! Hoelang bestaat deze dating-app dit   
 jaar? 

7. Leeftijd?

 

8. In maart 2022 werd een jubileum finale gereden bij de Lemelvelden in Hapert.   
 Hoeveel jaar werden er met de jubileum editie gevierd? 

9. De Hapertse Kluis vierde afgelopen zomer groot feest voor een van de bewoners.  
 Hoeveel jaar werd deze inwoonster? 

10. Hoe oud is deze film?

     

11. Begonnen als financiering voor de eerste Kempenoptocht, maar uitgegroeid tot   
 een fenomeen in ons dorp. Iedere derde zondag van september, maar hoeveel   
 edities  bestaat dit Hapertse fenomeen al? 

25 kaarsjes 

10 jaar

70 jaar

25 jaar

70 jaar

10 jaar

50 jaar

15 jaar

100 jaar

25 jaar

24 jaar release

40 edities
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Oerend hart - muziek & entertainment

Piano
Een leven zonder muziek kunnen we ons amper voorstellen. Muziek kan emoties 
opwekken: van ontroering tot woede en zowat alles wat daartussen zit. Ga aan de slag 
met deze vraag en noem bij elk muziekstuk de muzikant/band en het nummer.

Celine Dion - My heart will go on

Elvis Presley - Always on my mind

Elton John - Candle in the wind

John Lennon - Imagine
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Het groene Hart - natuur

Straatnamen
Welke straatnamen in Hapert horen bij de afbeeldingen?

Abdijstraat Roede Neptunus

BoslaanWilhelminastraatRoodbont

Dovenetel

Jupiter

De Ploeg Leeuweriklaan

Schoolstraat Alexanderhof
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Ik hou van Hapert

MFA Hart van Hapert
Het gebouw, de geschiedenis, nader bekeken.

Op ontdekkingstocht door en rond de MFA.
Je komt vanzelf de goede antwoorden tegen.

Weet je de datum van:
Het weghalen van de kerkbanken:

De eerste steenlegging:

Onthulling naam en logo:

Wanneer werd het kruis terug op het torentje geplaatst?

Hoe vaak staat de naam van het pand op de buitenkant?

Hoeveel zwaluwnestjes zitten er in de MFA?

Je komt binnen en hangt je jas aan de kapstok. Deze is gemaakt van de kerkban-
ken die over waren. Als er op elk haakje een jas hangt, hoeveel jassen kunnen er 
dan hangen?

Kijk een goed rond, let op details: Wie werkte er samen met Tinie Hurkmans?

Hoeveel scoreborden hangen er in de biljartzaal?

Wie of wat is er op afspraak op te halen?

Hoeveel ramen zitten er in zaal ‘t Hart?

29 juli 2020

6 september 2021

6 september 2021

14 januari 2022

3x

20 

255 jassen

Gerda Thissen, volgens de plaquette op het beeld dat in de garderobe staat.

3 of 6

Streekomroep + Buurtzorg

8
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Ik hou van Hapert

Vragen voor de Hapertse Dorpsquiz

Wie was de eerste bewoner van het Kasteeltje? 

Hoe heette de bakker die in 1956 meehielp om kapelaan Swalen te redden uit 
zijn benarde situatie tijdens de sloop van de oude toren? 

In 1955 nam Willem Wieland een bakkerij met Vivo-winkel over aan de Oude 
Provincialeweg. Vraag: van wie? 

Hoe heette het echtpaar dat zich in 1912 vestigde in de latere Poort van Brabant 
en wat was het beroep van de man? 

Hoe heette de kleermaker die woonde naast het postkantoor aan de Oude 
Provincialeweg? 

Hoeveel mensen staan er op de jubileumfoto uit 1937 van de sigarenfabriek van 
de gebroeders Claassen? 

 
Hoeveel kerktorens telde Hapert op 1 januari 1881? 

Wie vermoordde volgens Hesperdum wie tijdens Hapert kermis in 1848? 

Wij zijn 
vanavond 

open!!

Johannes Josephus Schenckvan Nijdeggen

Spoormakers of Spoormans

Herman Hendriks (veearts) en Maria Christina Adriana ten Bosch

Cornelius van den Bemt

273 of 283

2

Willem van den Berg vermoordde Peter Rademakers

Christ Worm en 
Anna Worm-Mentink
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Ik hou van Hapert

Wie bouwde het diepvrieshuisje? 

Wie richtte in 1885 een boekbinderij op aan de Demer in Eindhoven? 

Deze foto toont een fragment van een maquette 
van Hapert in 1896. 
De maquette was vroeger te bewonderen in het 
oude gemeentehuis. Maar wat klopt er niet?  

Wie maakte de haan die vroeger voor het politiebureau stond? 

 
Welk soortgelijk gebouw lag in 1832 recht tegenover het gebouw met het kadastraal 
nummer C 555

Welk gebouw, aangeduid met de 
hoofdletter A, ziet u op deze 
werktekening uit 1959? 

 
 

Waar kijken we hier naar? 

Wij zijn 
vanavond 

open!!

Cooperatieve diepvriesinrichting G.A. in opichting, zetelende aan de Ganzenstraat 42

Van der Heijden

Van de kerk aan de Oude Provincialeweg
bestond in 1896 alleen nog maar de toren

Joop Falke

Het 6 jaar eerder gebouwde protestants kerkje (te vinden op het minuutplan Hooge-
loon, Hapert en Casteren, Sectie C, blad 3

De sigarenfabriek van Claassen

Gemeentehuis (in Hapert)
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Ik hou van Hapert

Hoe zetten jullie Hapert op 
de kaart?

Het brouwcollectief Pierebier is ontstaan in 2017 na het winnen van de dorpsquiz van 
Steensel, De Stinselse kwis 2017. Het idee om lokaal bier te brouwen gaf de doorslag. 
Sindsdien brouwen ze voor lokale evenementen (Stinsel in Kerstsfeer, jaarmarkt, ...) en 
wordt de opbrengst gebruikt om lokale maatschappelijke doelen te sponsoren. De man-
nen achter het Pierebier zijn Marc Keeris, Bram Hakkens, Bart Haans en Rob Keeris.

Dus nu aan jullie team: hoe zetten jullie Hapert op de kaart?
Schrijf, plak of teken je plan uit op de achterkant van dit vel.
Wees origineel!!
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Oerend hart - muziek & entertainment

Hartenjagen
Welke vrouwen herken je in deze harten dames? 
Noteer voor- én achternaam

1

2

3

4

5

6

Amalia

Nikkie de Jager

Eva Jinek

Linda de Mol

Sigrid Kaag

Chantal Janzen
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Met hart & ziel - sport

Strava art
In plaats van jezelf uit te dagen steeds sneller of verder te lopen, draait het bij Strava 
Art om creativiteit. Al hardlopend maak je een kunstwerk dat wordt vastgelegd door je 
GPS-signaal. 

Maak een hart in Strava en print jouw wandeling uit en plak hem op dit blad

DOE
vraag
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Het groene Hart - natuur

Wie gaat het hardst?

Een postduif kan wel 130km/uur vliegen. Op 10 Juni 2019 vloog Cabellero 841 van de 
gebroeders Kamerhuis zelfs het record van 143,26 km/uur over 300kilometer! (met wel 
een beetje wind in de vleugeltjes).

Nagelgroei 0.00000000035 mm kph

Haargroei 0.0000000010 kph

Slak 0.006 kph

Mier 3,2 kph

Huisvlieg 7,2 kph

Witte haai 56 kph

Kangoeroe 70 kph

Kaapse haas 72 kph

Leeuw 80 kph

Springbok 88 kph

Jachtluipaard 105 kph

Formule 1 auto 360 kph

Slechtvalk 390 kph

Boeing 787 dreamliner 907 kph

Licht snelheid 24 miljard km per etmaal

Zet op volgorde, begin bij de langzaamste

Kangoeroe – Leeuw – Springbok - Haargroei – Jachtluipaard –  Slak -Kaapse haas – 
Boeing 787 Dreamliner – Mier – Formule 1 auto – Nagelgroei – Slechtvalk -  Licht – Witte 
haai – Huisvlieg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Oerend hart - muziek & entertainment

Hardrock
Wie is de maker van het originele logo van het 
Hard Rock café? 

In welk jaar werd dit het officiële logo voor Hard Rock?

Op basis waarvan is het Hard Rock café logo ontworpen?

 
 

Wie is de maker van het Hard Rock café Hapert logo?

 

Hoe duur is het (minimaal) om een Hard Rock Café in Hapert te krijgen?

Bonusvraag:

Wat is het lettertype dat is gebruikt in het Hard Rock Café Hapert logo 
(het woord Hapert)?

HAPERT

Alan Aldridge

1972

Chevrolet logo (motorkap ornament (60s) / autologo

Marije Fransen-Dona / HDQ

Euro 2.996.000,-

  Alda OT CEV
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Hart of hard - puzzel & taal

Woordzoeker

@7
BOERENMERT
DEEENAKTER
DEPINTEWIPPERS
DEPOLLEPELS
DETREFFERS
DEVENNEBLOAZERS
EHBO
GBOH
HAVANAGILA
HETPALET
KBO
KEMPEN FM
KERSTSTALHAPERT
KUNSTADELT
KVO
LENOCI
OEWAKADOE
PAROCHIE
QUALITY
ROBLOEFS
SENIORENORKEST
STNICOLAASCOMITE
THERITMO
VOGELLIEFDE
VROUWENBEWEGING

H a p e r t  t r e f t  h e t  m e t  z o  e e n  h a r t
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Hart of hard - puzzel & taal

Tangram
Maak met deze vormen een hart. De vormen mogen elkaar niet overlappen.
Knip ze uit en plak ze op een leeg blad en stop ze in je boek.
LET OP: Zet je teamnummer op het blad!!!

Oplossing
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Hartstikke gaaf - jeugd

Domino

Zwerfkei

Maak met dominostenen een hart, maak een filmpjeals ze omvallen en stuur deze op 
naar: hapertsedorpsquiz@gmail.com
Zorg dat je teamnummer in beeld is en noem deze in de mail.

Maak een mooie zwerfkei en lever deze in met het boek. 
Zet het teamnummer op de kei!

DOE
vraag

DOE
vraag
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Hartstikke gaaf - jeugd

Hartstikke bang voor de tandarts
Welk nostalgisch snoepgoed staat hieronder afgebeeld?

1. Snoeppapier   2. Snoepschelpen/likschelp  3. Campino/Alpena

4. Trekdrop/Duimdrop   5. Boter babbelaars  6. Zoethout

7. Schuimblokken    8. Treets   9. Koetjesreep

10. Kaneelkussentjes   11. Ufo’s / vliegende schotels 12. Wijnballen

13. Stroopsoldaatje    14. Lange Jan    15. Bazooka kauwgom
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Ik hou van Hapert

Allemaal familie
Hapertse families? Hoe goed ken je ze eigenlijk?
Zet de kinderen van deze gezinnen op volgorde. Begin telkens met de oudste.

Kent je alle dochters van Harrie den Ekster? Hij noemde ze Joke, Henriette,
Wilma, Ans, Jeanne, Marianne en Petra. Maar wie was de oudste ook al weer en
wie de jongste?

Bij de familie Wieland zijn er ook 7 kinderen.
Theo, Jozefien, Arnold, Wim, Greet, Gerhard en Anny.

We maken het een trapje moeilijker. Of niet? Ook uit de Hapertse middenstand, de familie 
Verdonschot. 10 kinderen.
Aan u de taak om ze op leeftijd te rangschikken: Nellie, Stefan, Carla, Marij, Agnes, Roos, 
Gerard, Vincent, Ruud en Jeanne.

Als laatste de familie Braken.
Wie kent ze niet? Vroeger een winkel op de Ganzestraat, nu werkt één van de kinderen nog 
steeds in een winkel: bij bakker Wieland. Dit keer geven we de namen niet, nog zeggen we 
hoeveel kinderen het zijn. Succes!

1 Piet
2 Hanny
3 Annelies

1 Josefien
2 Anny
3 Arnold
4 Gerhard
5 Greet
6 Wim
7 Theo

1 Nellie
2 Agnes
3 Carla
4 Jeanne
5 Ruud

6 Marij
7 Gerard
8 Vincent
9 Stefan
10 Roos

1 Jeanne
2 Petra
3 Joke
4 Wilma
5 Marianne
6 Ans
7 Henriette
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Oerend hart - muziek & entertainment

Home alone
Home Alone: De filmserie die waarschijnlijk iedereen wel kent. De delen 1 en 2 worden 
algemeen beschouwd als de beste films.
Kun je aangeven bij onderstaande afbeeldingen of dit fragment uit deel 1 of deel 2 komt?

2

2

1

1

2

1

2

1
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Oerend hart - muziek & entertainment

Rom Com
Wie houdt er nu niet van lekker zwijmelen bij een romantische film/serie?
Ga naar onderstaande link op YouTube en schrijf hieronder (in volgorde) de films of series 
op die je langs ziet komen.

Link YouTube: https://youtu.be/ZIX555EB8eA 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Dirty dancing

Nothing Hill

The holliday

50 first dates

Desperado

Sense & sensibility

The wedding planner

An officer and a gentiman

Alles is liefde

Costa

The blue lagoon

Wild at heart

Mijn smurfse valentijnsdag

Belle en het beest

Outlander

Ghost
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Ik hou van Hapert

Hapert at random
Zomaar, random vragen over ons dorp. 

Hoeveel klokken zitten er op de buitenkant van de MFA?

Welke straten in Hapert hebben huisnummers boven de 75? Noteer ze op alfabetische 
volgorde…

Wat voor een pand is Nieuwstraat 5? En Joseph van Dingenenstraat 8b? 

Waarin verschilt Dalem met de meeste andere gehuchten en/of buurtschappen?

In Hapert staan zogenaamde Nietjes als fietsenrek. Hoeveel staan er op de Markt?

We hebben weer gestemd. Waar in Hapert kon je stemmen op dinsdag 15 maart?

Hoeveel inwoners uit Hapert waren er toen verkiesbaar?

Het standaard werk over de Hapertse geschiedenis is “Hapert zoals het vroeger was”. Als 
we de titel buiten beschouwing laten, wat is dan het eerste woord?

De Hapertse Molen is een ronde stenen grondzeiler. Er zijn in Noord-Brabant slechts 3 an-
dere molens van dit type. Waar staan deze? 

“Vreselijk spoorwegongeluk in Hapert”
Weet u in welk jaar dit ongeluk gebeurde?

3

Akkerwinde, Arnold van Rodelaan, De Weijer, Kerkstraat, Lindestraat, 
Oude Provinciale weg, Roede, 

Elektriciteitshuisje en Garage.

Dalem heeft bebouwde kom borden. 

61

Alleen in Den Tref. Op woensdag 16 maart kon het ook in het Pleintje.

42

Café

De Heen, Meeuwen, en  Etten-Leur.

1916
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Hart of hard - puzzel & taal

2 voor 12
Helaas, de zwarte letters zijn verkeerd geraden, 
deze zijn niet bruikbaar. Maar het geeft wel aan 
hoe lang het woord moet zijn. Succes!

Hartritme

valentijn

vestigingsklimaat

toekomstproof

tiktok

liefdesbrieven

ondernemersvereniging

beschermengel

pinterest

genderneutraal

ascendant

huiveringswekkend

labyrint

diamant

vloeistofdebiet



pag
86

Team

Hart of hard - puzzel & taal

3x3=9
Maak de som. Vul in +, -, / of x. 

3  -  3  -  3  /  3  =  -1 (voorbeeld)

3     3     3     3  =  0

3     3     3     3  =  0,1111111111

3     3     3     3  =  3,3333333333

3     3     3     3  =  -6

3     3     3     3  =  7

3     3     3     3  =  9

3     3     3     3  =  10

3     3     3     3  =  12

3     3     3     3  =  15

3     3     3     3  =  81

3  -  3  -  3  /  3  =  -1

3  x  3  /  3  -  3  =  0

3  /  3  /  3  /  3  =  0,1111111111

3  /  3  /  3  +  3  =  3,3333333333

3  -  3  -  3  -  3  =  -6

3  +  3  /  3  +  3  =  7

3  x  3  x  3  /  3  =  9

3  x  3  +  3  /  3  =  10

3  +  3  +  3  +  3  =  12

3  +  3  x  3  +  3  =  15

3  x  3  x  3  x  3  =  81
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25 (vijfentwintig)
Is het natuurlijke getal, volgend op 24 en voorafgaand aan 26.
Het is een kwadraat, zijnde 25 = 5 × 5, en het is ook de som van twee kwadraten, 32 + 
42, vaak gebruikt in de demonstratie van de Steling van Pythagoras. Het is het kleinste 
kwadraat dat ook een som van twee kwadraten is. 25 is een gecentreerd octagonaal 
getal en een automorf getal. Het is ook een Cullengetal. 

In getalbasis 10 is deelbaarheid door 25 eenvoudig vast te stellen door te kijken of de 
laatste twee cijfers overeenkomen met 25, 50, of 100.

Vijfentwintig is:
Het atoomnummer van mangaan.
Een huisnummer op de hoek van de Corvus en de Saturnus.
Een albumtitel van Adele. 
Het aantal putdeksels in de Nieuwstraat.
Het aantal jaren huwelijk gevierd bij een zilveren bruiloft.
Het aantal eendjes in het dierenpark.
Het aantal guldencenten in een kwartje.
Het aantal weken in een zwangerschap als een menselijke foetus gemiddeld 32 weken is
Het wegnummer van de Londense rondweg.
Het aantal verschillende straatnamen in de Raepeweijer.
De TCP-poort die gebruikt wordt voor het SMTP-protocol (e-mail).

Dat is allemaal leuk en waar, of toch niet:

Welke 5 dingen kloppen er niet in bovenstaande tekst?

1

2

3

4

5

• Stelling is met 2x een L

• Deelbaarheid 75

• Het aantal putdeksels in de Nieuwstraat

• Het aantal eendjes in het dierenpark

• Het aantal verschillende straatnamen in de Raepeweijer.
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Beeldig
Wereldberoemd in heel Hapert, De Kuuskesrijder. Er zijn wel meer bekende dieren-
beelden. Weet je in welke plaats deze staan?

Bonfire staat in Erp Takkie, Zaltbommel

Charging Bull en Fearless Girl, 
Wallstreet, New York

Versailles, Parijs

Peerd van Ome Loeks, Groningen Hachi-ko, Shibuya, JapanBremer Straatmuzikanten, 
Bremen
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Het groene Hart - natuur

Bloemen
Wat is de naam van onderstaande bloemen?

bursaria spinosa
–
Australische sleedoorn

Dicentra spectabilis
Gebroken Hartje

Thelymitra crinita
-
blauwe orchidee

Daviesia ulicifolia
–
Bittere gaspeldoorn

Grevillea Eriostachya - Honinggrevillea

Calandrinia Balonensis
–
Breedbladige parakeelya
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De 10 van Lien
Ze is de inwoner van Hapert die het misschien wel het verste geschopt heeft in en 
politiek. Ze zat voor ons in de gemeenteraad, was wethouder en daarna jarenlang 
Statenlid in de Provincie Noord-Brabant. We hebben het uiteraard over Lien Lavrijssen. 
Voor ons de uitgelezen persoon om de vragen over de politiek te maken.
 
Echter, Lien gaf ons geen vragen maar antwoorden. En voor ons de uitdaging om daar de 
vragen bij te maken. We schuiven dat uiteraard gewoon door naar jullie: 
Hierbij de antwoorden, weet jij bij welke vragen ze horen?

Antwoorden: 4, 6, 12, 23, 75, 104, 139, 166, 207, 225

Hoe lang was Ruud Lubbers premier van Nederland:

__________________________________________

Hoe lang was Nederland de eerste keer een Koninkrijk:

__________________________________________

Hoeveel % vrouwelijke raadsleden had Nederland in 1998?

__________________________________________

Het aantal jaren sinds de laatste voltrekking van de doodstraf in Nederland, niet als ge-
volg van oorlogsmisdaden:

__________________________________________

Het aantal kandidaten op de Kandidatenlijsten van de gemeente Bladel

__________________________________________

Het aantal leden van de Eerste Kamer

__________________________________________

Het aantal jaren dat Nederland onderdeel was van Frankrijk

__________________________________________

Het aantal jaren dat we vrouwelijke leden hebben in de Tweede Kamer

__________________________________________

Hoe lang is Nederland al een Monarchie?

__________________________________________

Het aantal leden van de Staten Generaal

__________________________________________

Dank je wel Lien, voor je inspiratie en de geboden uitdaging!

12 jaar

4 jaar

23%

166 jaar / 162

139

75

6 jaar

104 jaar

207 jaar (tot nu toe)

225
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De vlag kan uit!
Koningsdag 2022. Mooi weer, leuke fietsoptocht, speurwedstrijd. 
Koningsdag in Hapert, velen staken de vlag uit. Weet je de huisnummers van deze 
huizen? Tel ze allemaal op.
Wat is de uitkomst?

Totaal van de huisnummers:

225

16

30

2

30

20

24

6

29

66

2
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De ...... van herhaling
Hoe maakt je iets duidelijker, of overzichtelijker, of belangrijker? Door het te
herhalen. Kijk goed naar de foto’s die in Hapert zijn gemaakt. Herken je de
straat? Zoek er dan de juiste postcode bij. Met de letters van deze postcodes kun
je het woord vormen dat weggelaten is in de titel van dit blad. Je houdt dan 2 letters 
over. Noteer deze letters onder aan de pagina.

Foto’s van
Alexanderhof 5527EH
Pinksterbloem 5527KR
Neptunus 5527 CD
Nieuwstraat 5527 AT
Het woord is KRACHT. 
De letters die je overhoudt 
D en E.
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CSU

GMO

Mischien ziet je de fout, mischien ook niet. Het zijn er 2, omcirkel ze allebei!

GMO werkt met zogenaamde 5-assige CNC machines. 
Benoem de 5 assen die men hiermee bedoelt.

Het toerental van een boor met diameter 70mm is  215 omw/min. 
Wat is de snijsnelheid in m/min?

Wat is de snijsnelheid van deze boor in het hart van de rotatie as bij een toerental 
van 1600 omw/min?

GMO maakt gebruik van zeer nauwkeurige machines, wat is vaak de herkomst van 
deze machines?

X-as 

Y-as 

Z-as 

A of B-as

C-as

47,2 m/min

0 m/min

Japan
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Foekepotten
Wie heeft het nog gedaan? Foekepotten met de carnaval? 
Dan ken je vast nog wel het liedje dat daarbij hoort. 
Kun je het afmaken?

Snij maar in oewe vinger nie
_________________________________________
Lang gezongen en niks gehad
_________________________________________
Snij maar ’n stuk van ’t verken z’n gat
_________________________________
Foekepotterij, Foekepotterij
________________________________________
Geef me een centje, dan ga ik weer voorbij
_________________________
(Foekepot kan ook Foefelpot zijn, centje ook wel daalder. Meer variaties 
konden goed gerekend worden)
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Grassen
Kruis aan welk grasje er niet bij hoort:

  Groot Liefdegras

  Klein Liefdegras

  Trilgras Zegge 

  Mexicaans Liefdegras

  Harig Liefdegras

  Smele

  Eenbloemige Parelgras

Vul de namen van de grassen in.

Wat hebben Brandende liefde en een koekoeksbloem gemeen?

Waar komt terpenoïde tepelactone vandaan? 

Wie wordt er wel erg verliefd van?

Welk grasveld kun je hiermee bouwen? 

Wie liep de grootste afstand over dit grasveld op de rug van een varken?

1

2

3

1

2

3

X

Klein liefdegras

Eenbloem Parelgras

Harig liefdesgras

Familie van de Anjer

Kattenkruid (katten)

Katten

Minecraft

Russel Barry (21461.31 km)
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Is het harT of is het harD?
Zegt u het maar: vul in T of D (of beide, of niks….)

Het is har T  stikke moeilijk soms om te weten of je in het Nederlands 
iets schrijf T  met een T of met een D. Of toch met DT….?

• Een leerkracht kan bijvoorbeeld har  T  voor zijn leerlingen hebben en 
er toch har D  voor zijn. 
• Een ban D  kan je har D  oppompen. 
• Het is har D  werken, werken met je har T. 
• Een har D  kloppen D  har  T. 

• En wat vin D  je hiervan? U loop T  , wee  T , zwee  T , fiets T  , praa T  . 
Is dat dan met een D of een T? 

• En de volgende zin, wee  T u dit ook?

Als het onderwerp ik wij wor DT, wor DT wor DT dan wort, word of 
wordt? Hoe D  u voor fouten en scoor
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Hoe hard mag het?
Stel: je zit in de auto. Je bent de chauffeur. Je rijdt op uw gemak een rondje door
de Kempen en omgeving. Het dak is naar beneden geklapt. De zon schijnt. De radio 
staat aan: Spijkers met koppen. Altijd leuk, altijd grappig, en wat praat die Dolf
Janssen snel... Maar het is zaak om goed op te blijven letten. Voordat je het weet, heb 
je een bekeuring aan je broek. Weet jij bijvoorbeeld hoe hard je tijdens dit ritje mag 
rijden op de volgende punten op de kaart? Vul de juiste snelheden in.

80

70

80

100

120

70

60

1. _______

2. _______

3. _______

4. _______

5. _______

6. _______

7. _______
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Hoera taart!
De letters vormen linksom of rechtsom een woord. Vul de ontbrekende letters in.

     Lunchbox    Drumband/Handdrum
Filmquiz

  Fauteuil      Handboog

       

Wandklok    Vuurwerk    Paardjes      
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Museums, Musea
Is het Museums? Of is het Musea? Hoe dan ook… In welke plaats staan deze museums/
musea?

Kempenland Museum De Acht Zaligheden 
____________in Eersel

Teylers Museum in Haarlem__

Voorheen Museum Kempenland in EindhovenMuseum de Fundatie in Zwolle

Jopie Huisman museum Workum

Van Abbe Museum Eindhoven

Museum Voorlinde Wassenaar

Van Gogh Museum in Amsterdam
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Sponsoren bedankt!!
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Ontwerp Hapertse Dorpsquiz
gemaakt door Ontwerpbureau Kleur M.
Op zoek naar een logo, huisstijl, 
advertentie of website? 
www.kleurm.nl


