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inhoudsopgaveVOORWOORDJE

Tja, hier ligt hij dan: de eerste, echte, unieke Wijkkwis in de historie van 

onze wijk Armhoefse Akkers. Een ideetje van Mascha, onbevangen opge-

borreld, maar al gauw uitmondend in een enorme klus. Want zoek en  

bedenk maar eens vragen, spelletjes, doe-opdrachten voor een uiterst 

gemêleerd publiek van jonge kinderen tot ouderen van dagen. Het heeft 

ons de nodige kruim gekost, zeker toen het klokje ongenadig doortikte.  

Dan wordt het wikken en wegen, bijslijpen of wegstrepen van vragen en 

opdrachten, afspraken maken, beloften nakomen, lachen en genieten, 

last-minut-improvisaties, maar ook paniek bedwingen. Maar de Wijkkwis 

ligt er, wellicht nog hier en daar met een foutje, of onvolkomenheid.  

Vergeef het ons. 

We hopen dat je er vanavond veel plezier aan beleeft,

Klaartje van Beerendonk

Inez Jacobs

Britt de Looff

Mascha Meulenbroek

Esther Naeyé 

Erwin Jacobs

Jaap van Loon
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REGLEMENT WIJKKWIS

1   Algemeen
 •  De Wijkkwis is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en opdrachten 

uitgevoerd moeten worden.
	 •  De organisatie van de Wijkkwis is in handen van een groepje wijkbewoners, hierna te noemen ‘de organisa-

tie’.
	 •  Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dien je je ten 

alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelij-
ke.

	 •  Dit reglement zal aan ieder deelnemend team worden overhandigd. Je kunt definitief deelnemen nadat de 
teamcaptain heeft verklaard kennis te hebben genomen van alle regels die betrekking hebben op de Wijk-
kwis en die te hebben geaccepteerd

2	 Teams
 •  Het team mag uit ± 10 - 15 personen bestaan met een gezonde mix van kennis en kunde. Aan leeftijd zijn 

geen grenzen gesteld en ook mensen van buiten de wijk Armhoefse Akkers mogen gewoon meedoen, mits 
minimaal de helft van het team in onze wijk woonachtig is (geweest). 

	 •  Elk team kiest één van de teamleden als teamcaptain. Deze teamcaptain is woonachtig in de wijk Armhoef-
se Akkers en is minimaal 18 jaar.

	 •  De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de team-
captain.

	 •  De werkplek van een team tijdens de kwisavond bevindt zich op 1 adres in de wijk Armhoefse Akkers en alle 
teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Wijkkwis deel te nemen. De organisatie behoudt zich 
het recht voor tijdens de kwisavond de locaties te bezoeken.

3	 Aanmelden
 •  Als je een team hebt samengesteld dan kun je dit team aanmelden. Bij de aanmelding dien je op te geven: 
	 •  de teamnaam, 
	 •  de namen van de teamleden, 
	 •  het adres waar de wijkkwis gespeeld wordt, 
	 •  de teamcaptain met mailadres en telefoonnummer. 
   De aanmelding kun je bezorgen in de Armhoefstraat op nummer 24. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 april 

2017. 
	 •  De kosten voor deelname aan de Wijkkwis bedragen € 25 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een 

team. Het inschrijfgeld dient direct bij aanmelding contant  betaald te worden.
	 •  Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

4	 Deelnemen
 •  Na aanmelding door een volledig ingevuld opgaveformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de 

teamcaptain een uitnodiging voor een informatieavond.
	 •  Deze informatieavond vindt plaats op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie. De 

teamcaptain of een plaatsvervanger zal verplicht aanwezig moeten zijn. Een team waarvan geen afgevaar-
digde aanwezig is op de informatieavond kan niet deelnemen aan de Wijkkwis.

	 • Tijdens de informatieavond worden de officiële spelregels voor de Wijkkwis uitgelegd.
	 •  De organisatie stelt een kwisboekje op waarin alle vragen en doe-opdrachten voor de Wijkkwis zijn opgeno-

men. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op zaterdag 20 mei om 18.30 uur in de Pelgrimhoeve.
	 •  Gelijktijdig levert de teamcaptain de definitieve lijst met teamleden in met de exacte locatie van waaruit 

het team opereert en ondertekent hij/zij namens het team het reglement.
	 •  De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun kwisboekje niet tijdig 

ophalen of (onjuist) inleveren.
	 •  Teams worden geacht het kwisboekje goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen 

in, waarvoor men locaties in/om de wijk Armhoefse Akkers kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan 
immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.

	 •  Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het kwisboekje eenduidig, op de juiste plaats op het 
antwoordblad en duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren 
met blauwe of zwarte pen.

	 •  Het ingevulde kwisboekje met daarbij de apart uit te werken opdrachten moeten tussen 22.30 en 23.00 uur 
weer ingeleverd worden in de Pelgrimhoeve. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste 
tijd gehanteerd. Na het uiterste tijdstip ingeleverde kwisboekjes worden van deelname uitgesloten.

	 •  Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

Onze wijk is iets groter, dan op het kaartje staat aangegeven. De grenzen lopen via Bosscheweg (tot aan 
Spoorbrug), Spoorlaan, Tivolistraat, Dunantstraat, Sint Josephstraat, Sint Josephdwarsstraat, Hoogvensestraat, 
Prinsenhoeven, Havendijk, De Werf en heel Moerenburg. (Hierbij geldt dat de grens door het midden van de 
straat loopt, dus  alleen één kant van de weg bij de buurt hoort).
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5	 Puntentoekenning	en	uitslag
 •  De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag op hun juistheid beoor-

deeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. De teams die 
hun vragenboekje tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee 
naar de prijzen.

	 •  Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Doel van de Wijkkwis is om zoveel mogelijk 
punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag 
volgens het totale aantal behaalde punten.

	 • Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
	 •  De bekendmaking van de uitslag van de Wijkkwis  is op zaterdag 10 juni in de Pelgrimhoeve tijdens een 

speciale (feest)avond. 
	 • De uitslag van de Wijkkwis is bindend en staat niet ter discussie. 
	 •  Het gehele kwisboekje met alle antwoorden zal na deze avond worden geplaatst op de website
  www.armhoefseakkers.nl tezamen met een impressie van de teams en de geleverde inspanningen. 

6	 Algemeen
 •  De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Wijkkwis. Deel-

nemen aan de Wijkkwis is geheel op eigen risico.
 •  Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende 

beslissing te nemen. 
 •  Zorg dat je op de avond zelf de beschikking hebt over minimaal één fiets, één of meerdere werkende compu-

ters, tablets of mobiele telefoons met internetverbinding, een printer, een digitale camera en een telefoon 
waarop je te bereiken bent en waarmee getelefoneerd kan worden. Zonder deze middelen is deelname aan 
de Wijkkwis vrijwel onmogelijk.

 •  Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om de wijk Armhoefse Akkers te bezoeken voor het 
beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de or-
ganisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende 
team 50 punten in mindering krijgen. Een elektrische fiets is toegestaan.

 •  Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen 
niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.

Belangrijk
Actie! 
Er zijn vragen opgenomen in deze quiz waarvoor wat meer gedaan moet worden dan alleen maar het op-
zoeken en beantwoorden van een vraag. Hiervoor zal iemand uit het team naar een andere locatie moeten. 
Deze vragen zijn herkenbaar aan het Actie-logo.
  
Opdrachten op bepaalde tijdstippen 
Loop alle vragen eerst goed door. Er zijn opdrachten bij die op ‘bepaalde tijdstippen’ uitgevoerd moeten 
worden!  Wanneer dit logo bij een vraag staat, moet je even kijken wanneer jullie team die opdracht moet 
uitvoeren.

Leeftijdsgrens 
We hebben geen leeftijdsgrens aangehouden als het gaat om deelname aan deze quiz. Iedereen mag wat 
ons betreft meedoen. Er zijn echter wel vragen die wettelijk gezien om een minimum leeftijd vragen. Het 
logo hiernaast geeft aan wanneer dit het geval is.

Fotocamera + printer 
Er staan ook vragen in het boek waarbij het antwoord d.m.v. één of meerdere foto’s gegeven moet worden. 
Het is de bedoeling dat de gemaakte foto(s) uitgeprint in het quizboek worden geplakt. Geen foto in het 
boek is ook geen punten voor dat onderdeel!

Joker
Je kunt als team een joker inzetten, als je verwacht dat je een van de rubrieken 1 t/m 10 als beste van alle 
teams hebt beantwoord. Als dat zo is, ontvang je een mooi aantal bonuspunten. Geef bovenaan bij een 
rubriek duidelijk aan, of je hiervoor de joker wilt inzetten.
Let wel: je kunt de joker maar éénmaal inzetten!

Heel veel succes!

ACTIE!

MEESTERPROEF ARMHOEF

Maak een digitale herinnering aan onze wijk  Armhoefse Akkers van max. 

3 minuten. Deze opdracht moet op de op 20 mei meegeleverde USB-stick 

worden gezet en tegelijkertijd met het kwisboek worden ingeleverd.  

Deze herinnering is specifiek bedoeld voor oud-wijkgenoot Jaap Rietveld 

uit Canada die op 20 mei zijn 70ste verjaardag viert in de Pelgrimhoeve.  

Hij is een van de vele mensen die als kind en puber in de wijk Armhoefse 

Akkers heeft gewoond en daar fijne herinneringen aan over heeft gehouden. 

Jaap Rietveld is geboren op 24 mei 1947 en woonde op nummer 13 in de 

Daendelsstraat. Hij heeft vroeger op de Don Bosco school gezeten en op 

de Tuinbouw school. Hij was lid van Baksche Ven en ging met enige regel-

maat een sorbet kopen in de winkel van Jo van Gool in de Cornelis Speel-

manstraat. Als 19-jarige is hij geëmigreerd naar Canada.

Wij gaan er uiteraard voor zorgen dat hij alle inzendingen op een stickje 

krijgt om thuis aan zijn familie te laten zien wat een geweldig ‘dorp’ wij 

hebben.
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GEHEIME OPDRACHT

GEHEIME OPDRACHT

Stuur	1	persoon	van	het	team	op	de	fiets	naar	het	Centraal	Station	van	

Tilburg	aan	de	kant	van	de	Spoorlaan.	(Hier	staat	iemand	van	de	orga-

nisatie	op	jullie	te	wachten)

Deze	persoon	moet	gekleed	gaan	in	een	lange	jas,	heeft	een	zonne-

bril	op	en	moet	een	kleine	koffer	bij	zich	hebben.	De	persoon	die	jullie	

sturen,	moet	op	het	tijdstip	aanwezig	zijn	dat	op	het	ticket	staat,	anders	

doet	hij/zij	niet	mee	met	de	geheime	opdracht	en	kunnen	jullie	daar-

voor	geen	punten	verdienen.

ACTIE!

CATEGORIE 1 
SHOWBIZZZZ

1  SHOWBIZZZZ
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1  SHOWBIZZZZ 1  SHOWBIZZZZ

3 Filmpje
	 		 	Wij	hebben	voor	jullie	een	mooie	mix	verzameld	van	filmmuziek,	romantische	zwijmel-

muziek,	maar	ook	dans	en	feel-good-filmmuziek.		Deze	vraag	staat	op	de	usb-stick	die	in	
jullie	goodybag	zit.	De	vraag	is	uit	welke	films	deze	liedjes	komen	?

1  Wat zijn die goed opgedroogd of juist niet? 
		 Wie	zijn/waren	deze	bekendheden?	

2 Waar ken ik die engerd toch van?
	 Wie	zijn	deze	personages	en	in	welke	film	spelen	ze?

A B C D

G

A

E

B

F

C D

H

ACTIE!

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30
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4	 Look-a-Like
    Dertig jaar geleden kwam de eerste Flodder film uit met de onvergetelijke quote: “ Buurman wat 

doet u nu?”  Opdracht: maak deze foto na,  en zorg ervoor dat Ma, Opa + Rolstoel, (vrouwelijk Kees en 
  Johnny er zo goed mogelijk Plaats de foto hieronder en zet ‘m op de usb-stick.
 

	 	 Dit	moet	minimaal	op	de	foto	komen	te	staan.
  Ma             : bloemetjesjurk + sigaar
  Johnny     : Blonde haren en gaten shirt
  Kees        : Diepe decolleté + kort rokje
  Opa        : Rolstoel + treinbord en pet:

ACTIE!
5	 And	the	Oscar	goes	to	….
   In de nacht dit jaar, dat vele van ons lekker stonden te hossen ( of in een diepe coma in bed lagen), 

werden in Amerika de Oscars uitgereikt. 

a.	 Waar	worden	de	Oscars	elk	jaar	uitgereikt?	(	gebouw	/	stad	)	

b.	 Voor	de	hoeveelste	keer	was	het	dit	jaar	?	

c.	 			Wie	zijn	onderstaande	winnaars,	uit	welke	film	en	voor	welke	categorie	hebben	zij	een	Oscar	
gekregen!

	

Winnaar Film Categorie

1

2

3										n.v.t	

d.	 Wie	won	er	op	de	jonge	leeftijd	van	10	jaar	een	beeldje?		

e.	 	Welk	land	heeft	de	meeste	Oscars	in	ontvangst	mogen	nemen	voor	beste	buitenlandse	film?	En	
hoeveel	dan?		

	f.	 	1	persoon	vond	de	uitreiking	van	de	Oscars	(2017)	zo	spannend	dat	deze	in	slaap	was	gevallen.	
Noem	zijn	of	haar	naam:	

1  SHOWBIZZZZ 1  SHOWBIZZZZ

1 2 3
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6.		Barbie
  In Nederland is het al heel wat als je als bekende Nederlander in het Madam Tussaud mag komen te  

staan. In Amerika gaan ze nog een stapje verder. Weliswaar een mini versie van zichzelf, maar dat krijg 
je dan ook echt niet zomaar! Een Barbiepop van jezelf.

	
	 Wie	is	de	beroemdheid	die	deze	Barbie	op	zijn	naam	mag	zetten.

	

1  SHOWBIZZZZ 1 SHOWBIZZZZ

A B C D

7.			Mama	say	mama	sa	mama	appelsap
	
A Ik kan je lichtkring voelen (lichtkring) lichtkring
 Ik kan je lichtkring zien (lichtkring) lichtkring
 Ik kan je lichtkring voelen (lichtkring) lichtkring
 Ik kan je lichtkring zien (lichtkring) lichtkring  
	 Artiest/band:
	 	
	 Titel:

B “Schatje bel me, want er is een feest vanavond
 En ik wil er samen met jou tot in de late uurtjes van genieten
 Dansen en springen, want vanavond gaan we…
 tjè tjè de tjètjè, tjè tjè de tjètjè
 Tjè tjè tjè……………. en ik “
	 Artiest/band:
	 	
	 Titel:

C Ik ben jouw droom, maak je echt
 Ik ben je ogen
 Wanneer je moet stelen
 Ik ben je pijn
 Wanneer je niet kunt voelen
 Jammer maar waar
	 Artiest/band:
	 	
	 Titel:

D Terugkijkend op het pad
 naar een kleine groene tas
 Moet de juiste soort vinden
 of mijn verstand verliezen

8			KARAOKE	Carpool
  Een dikke hit ( ook op internet in 2016) was de Karaoke Carpool 

van James Corden in zijn eigen Late show. Hij zingt samen met de 
sterren hun eigen nummers, maar ook van anderen… Eén ding is 
zeker, een feestje is het gegarandeerd.

a.	 Wie	was	zijn	allereerste	gast	in	zijn	auto	in	de	Late	show	?		

	b.	 	Bij	gast	Gwen	Stefanie	stapten	er	tijdens	de	rit	nog	2	extra	gasten	achterin,	wie	waren	dat?

c.	 Wie	van	de	gasten	stak	een	been	uit	het	raam	?	

d.	 Welke	2	lady’s	heeft	hij	te	gast	gehad?	

e.	 Welk	filmpje	van	zijn	Carpool	Karaoke	op	You	tube	heeft	de	meeste	hits?	

f.	 	Van	wie	was	Adele	vroeger	een	groot	fan,	en	was	verscheurd	toen	ze	hoorde	toen	ze	uit	elkaar	gin-
gen?		Welk	nummer	zingt	ze	van	hen	samen	met	James?	

9	 Reality	Soap
 In ons eigen Tilburg hebben we natuurlijk ook Reality Soap ster Roy Donders.
a. Met welk programma is Roy bekend geworden?  

b. Welke beroemdheid vroeg op Pinkpop 2014 aan zijn bandlid: “Wie is jouw kapper? Roy Donders?”

c. Hieronder staan een paar typische uitspraken van ons Royke, vul het woord in wat we zoeken.

c	 Hieronder	staan	een	paar	typische	uitspraken	van	ons	Royke,	vul	het	woord	in	wat	we	zoeken.

c1	 “Ik	zeg	altijd	maar	zo,	voor	ieder	_________________een	huispak”

c2	 “Mijn	stijl	is	eigenlijk	glitters,	steentjes,	________________en	printjes”

c3	 “Zonder	_______________	kan	ik	helemaal	niks,	dat	is	echt	mijn	afgod”

c4	 “Oh,	gift	nog	mar	een	__________________	vur	de	stress”

c5	 “Ik	denk	nooit	nie	________________________,	want	dan	komde	nergens”

Ik ben je droom, verloren gedachten
Ik ben je ogen
Als je weg bent
Ik ben je pijn
Terwijl je terugbetaald
Je weet dat het jammer is maar het is waar

 Buiten in de nacht, buiten in de dag
 Terugkijkend op het pad, ga het op mijn manier doen
 Zoekend op het pad
 naar een kleine kleine groene tas
 Moet gewoon een soort vinden
 of mijn verstand verliezen           
 	
	 Artiest/band:

	 Titel:

E ‘Want ik zie altijd een zon die blijft na mij.
 Geen wolkje aan de lucht, omdat je altijd hebt gelijk naast me.
 Ik doe je geen kwaad, misschien moet ik gewoon laten zijn.
 Want ik weet dat je zult moeten uw boze weg met mij,uw boze weg met mij”

	 Artiest/band:
	 	
	 Titel:
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10.	LINDA
  LINDA. Is één van de best gelezen glossy van Nederland. Linda de Mol schrijft hier haar eigen Voorwoord 

over het wel en wee van haar leven in het Gooi, maar ook als het even niet lekker gaat. LINDA. Doorbreekt 
vele taboes en maakt alle onderwerpen bespreekbaar.

a.	 Ze	heeft	ondertussen	al	ongeveer	154	edities	op	haar	naam	staan,	welke	nummers	zie	je	hieronder?

11.	This	is	the	VOICE	of	………	
  In het kleine Nederland is het idee ontstaan, John de Mol heeft hiermee een dikke hit (en portemonnee) 

gescoord over heel de wereld. 
a.	 Wie	is	het	brein	achter	deze	formule	?	________________________________
b.	 Wie	was	de	winnaar	van	the	Voice	of	….	Hongarije	in	2012?			________________			
c.	 Noem	5	celebrities	die	in	Groot	Brittannië	in	de	jury	zaten	:
1
2
3
4
5

d.	 Welke	2		landen	hebben	er	naast	‘the	voice’,	‘the	voice	kids’	ook	nog	‘the	voice	teens’?

e.	 Welk	land	zendt	het	uit	op	de	zender	Las	Estrellas	?		

12.	Captainsavond
 Wat	is	het	antwoord	op	de	vraag	die	tijdens	de	captainsavond	is	gesteld?

b.	 Zo	heeft	ze	ook	met	de	L’Homo	heel	wat	stof	doen	opwaaien	in	het	ruimdenkende	Kikkerlandje	
 Welke kerels staan hier op de cover ?

c.		 	Welke	twee	heren	hebben	er	nog	meer	op	de	
Ccover	van	L’Homo	gestaan?

1 SHOWBIZZZZ

A

A

B

B

C

2 SPORT

CATEGORIE 2
SPORT
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2 SPORT 2 SPORT

1	 	Anagram
  Wij hebben de letters van de namen van een paar bekende sporters door elkaar gehusseld, kunnen jullie  

on s vertellen wie we zoeken ? 

2	 Pictogram
  Voor welke sport staan de volgende pictogrammen?

3.			Logo’s
 Van welke Tilburgse verenigingen zijn onderstaande logo’s

4	 Olympische	spelen
 Hieronder zie je verschillende logo’s van de Olympische spelen.
 Wij zijn op zoek naar het land waar het gehouden is en in welk jaar?

1 Sik	na	een	tong					

2 Zeelpoot,	kom	je?							

3 Vast	cobranamen							

4 Vosen	in	raam							

5 Ik	was	rum									

6 Deze	dronkenlap							

7 Kromkoet

8 Neven	van	Pino	Ganny

9 Drein	Vaaldoper						

10 Mandy	na	brave	vlonder			

11 Bare	stalen									

12 Pretstoep			

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

A

A

D

D

B

B

C

C

FE

E
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5	 Epo
  In 2016 kwamen de Panamapapers aan het licht die verschillende prominenten in nauwe schoentjes 

bracht. Maar welke Canadese dokter bracht op grote schaal dopinggebruik aan het licht bij de Russische 
deelnemers aan de Olympische Spelen van Londen? 

6		 Willem	II,	Willem	2	..	met	je	beroemde	kleuren
 

a  Wie is er eind januari dit jaar vertrokken naar een andere club en welke club was dat? 

b. Welke 2 spelers ontbreken op bovenstaande foto?t? 

c. Wie van de spelers op de foto heeft dit seizoen de meeste minuten op het veld gestaan?

d. Wie is de topscoorder van Willem II dit seizoen ?

e. Wat krijg je voor straf als je voor ‘Wederspannigheid’ hebt gezorgd in het stadion?

f. Hoeveel  blauwe stoelen telt de tribune van het Willem2 stadion?

7		 Marathon
a  Hoe komt de Marathonloop aan zijn naam? 

b. In welk land was het pas sinds kort mogelijk om als amateur mee te doen aan de marathon in dat land

9	 Sporthelden
 Wie zijn deze in Tilburg en landelijk bekende bekende sporters? 

8		 NAMASTÉ
  Yoga is helemaal HOT! je hebt allerlei soorten: HOT Yoga, Hatha Yoga, Bikram Yoga of Ashtanga Yoga. 

Maar wat wij zoeken is de benaming van onderstaande Yoga standjes. ( Don’t try this at home ) 

2 SPORT 2 SPORT

A

D

B C

FE

A B C D
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11	 Clubke	
  Deze voetbalclub werd in 1965 opgericht vanuit de apostolische gemeenschap in Tilburg. Om die reden 

werd destijds gekozen om in aanmerking te komen voor zaterdagvoetbal. In 1993 fuseerde de vereniging, 
die in de kleuren groen en wit speelde. 

 Hoe heette deze club? 

 

12		Abracadabra
 Bij welke sport hoort deze formule voor het puntensysteem:

	 F1.	√	[(Σ	x)	/	(m(m+1)/k)]	*	550	
	 F2.	√	(n/c)	*	300	
	 F3.	[(p2	+	5)	/	54	]	*	150	
	 Percentage	van	de	wedstrijd	is	(F1	+	F2	+	F3)/10.	

13	 TTM
 Een van de bekendste hardloopevenementen in Tilburg is de ‘Tilburg Ten Miles’.

a  Waar stamt dit evenement rechtstreeks vanaf?  

b. Welke club organiseerde voor het eerst de tien Engelse mijlen in Tilburg?  

c. Wanneer vond die wedstrijd plaats? 

3 JEUGD VAN TEGENWOORDIG 

CATEGORIE 3
JEUGD VAN  

TEGENWOORDIG 

10	Wielrenners
 Noem 8 in (inter)nationaal bekende in Tilburg geboren wielrenners 

1

2

3

4

5

6

7

8
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1.		 Kinderen	voor	kinderen
 In onderstaand verhaal zitten 22 titels van Kinderen voor Kinderen, noteer er zoveel mogelijk

Hoi, ik ben Harold en dit is Boris. Wij zijn dikke vrienden. We zitten samen op dezelfde school in de brugklas. 
Ik vind het erg leuk op school. Ik ga daar dan ook altijd met veel plezier naartoe. Het klinkt misschien een bé-
tje gek maar ik houd van huiswerk maken. Verder ben ik ook sportfanaat en ik lees graag in mijn boek over 
vliegtuigen. Want dat is mijn grootste hobby. Boris niet, die is anders. Boris wil liever nooit meer naar school. 
Hij houdt totaal niet van sporten en hij kijkt hooguit in een fotoalbum ipv het lezen in een boek. Van vlieg-
tuigen weet hij niets. Boris wordt dan ook regelmatig gepest op school. Hij wil niet meer naar school en dat 
snap ik in zijn geval ook best. Ik zeg altijd tegen mijn klasgenoten. “pesten is geen spelletje”maar dan vinden 
ze mij weer zeuren. Stom hoor!. Ik neem het altijd voor hem op maar ze luisteren niet en willen niet stoppen. 
Ja, ik ben zo’n kind dat zijn mond wel open doet. Maar Boris niet. Hij is gewoon te gewoon. Dus ik zeg hem 
vaak : “Boris,  je bent goed zoals je bent. Laat je niet gek maken door die vervelende vlegels. Hupsakee we 
gaan er weer voor”. Dan moet hij gelukkig wel weer lachen en laatst zei hij tegen mij : ‘de laatste schooldag 
is in zich, daarna gaan we lekker op vakantie en denk ik nergens meer aan. Volgend jaar heb ik weer nieuwe 
energie en ben ik weer klaar voor de start voor het nieuwe schooljaar.’ Knap hoor, dat hij dit zo ervaart. Ik 
ben beste wel trots op hem. Samen zijn we nooit alleen. En zo komen wij het schooljaar wel door, ik en mijn 
beste vriend.

2.		 Dat	is	zooooo….		2014!!		
  Jawel, jullie hebben het goed gezien, in jullie zakje zitten de welbekende attributen om zelf 
loombandjes  te maken. Het is maar 3 jaar geleden dat dit een rage was, maar nu is de test 
of jullie nog weten hoe het moet!  Oftewel :
Maak een zo origineel en zo creatief mogelijk Loombandje (geschikt voor iedere pols)!  Deze 
kun je inleveren samen met de antwoorden.

3.		 Striphelden
  Wij hebben twee nieuwe striphelden voor jullie in elkaar geknutseld. Kunnen jullie ons vertellen uit wie 

ze gemaakt zijn?

4	 	Ik	vlog,	jij	vlogt,	zij	vloggen!!	
 Wie zijn dit? 

1 12

2 13

3 14

4 15

5 16

6 17

7 18

8 19

9 20

10 21

11 22

ACTIE!

a f

b g

c h

d i

e j
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5		 Vraag	5.	LMFAO
  Wat is dat toch met die afkortingen tegenwoordig, geen touw aan vast te knopen soms, het lijkt  wel 

codetaal, maar ws ( hé, dit is er ook al een ) is het gewoon uit gemak en begrijpelijk ook,  zo’n appje wordt 
iets korter en iedereen snapt hoe je je voelt.

 In ons vertrouwde Tilburgse dialect zou het dit ongeveer dit kunnen zijn: 
 
 dmn = dè minde nie
 mg = meej gang
 hobvadb = hout oew bakkus verrekte appetjoek dèggeder bent

  Maar dit gaat hem nooit worden natuurlijk. Hieronder zie je een paar afkortingen, wat wordt hier  
bedoeld? (Dikke tip, ze zijn in het Engels)

6		 Geheimschrift
  Dit is een vraag over een populaire en wakkere muis. Hij is uitgever, beleeft avonturen en  heeft een ge-

heimschrift. 

a  Hoe heet die muis?   

b Wat staat hier in dat geheimschrift?   

7		 Freek	en	zijn	dino’s
  Wat was het ‘gaaf’ en ‘te gek’ om met onze (in elkaar gevouwen kartonnen actionversie) 3D-bril om ons 

heen te kijken of we de dino’s zagen. Het zag er wel hilarisch uit, jong en oud was er zoet mee. 
  Maar: hebben we er ook iets van opgestoken? Of voor de mazzelaars, heeft er nog iemand ergens onder 

in de kast een verfrommeld AH-verzamelboekexemplaar liggen?

Hieronder vind je steeds een korte omschrijving. Wij  zouden graag van jullie willen weten over welke Dino 
of dieren uit de dinotijd wij het hebben.

a Deze langnek zeereptiel had een enorme kop en voor een langnek niet eens zo’n lange nek.

b Het is een langnek dino, maar langstaart is voor deze dino eigenlijk een betere naam.

c Zijn naam betekent: ‘koude kuifhagedis’.

d  Deze dino was een wandelende tank met een enorme knot aan zijn staart en een stevig pantser over zijn hele lijf.

e  Sommige roof dino’s hadden korte armpjes maar hij had juist lange, sterke armen met 3 krachtige vingers.

f Deze naam betekent ‘verwondende tand’ en dat past perfect, elke tand is zo scherp als een kartelmes. 

g Wanneer liepen de allereerste dino’s op onze aarde rond?  (Je mag er 5 miljoen jaar naast  zitten)

8		 Vraag	5.	LMFAO
 Wij hebben stukjes van diverse logo’s uitgeknipt. Kunnen jullie ons vertellen waarvan ze zijn?

9	 Kennen	jullie	deze	nog?	
 Pak je blokfluit of de keyboard van de kids en probeer deze liedjes te spelen 
 Wij zijn op zoek naar de titel van het liedje. 

coz: boy:

ty: nvm:

imo: wu:

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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10	 	Steekje	los	?
 Breien, punniken, haken of borduren… wie is er niet groot mee geworden. 
 En het gaat helemaal terugkomen als hobby.

 Hiernaast staat een patroon van een borduurwerk,
 Hoeveel steken telt de bloem?                    
 (het witte vlak of de zwarte rand tellen niet mee)

11.	Minecraft
  Start Minecraft op; ga naar ‘multiplayer’ en klik onderaan direct op ‘verbinding maken’. Typ het server-

adres in: play.royal-craft.nl en klik op ‘join server’.Beantwoord de vragen die je tegenkomt.

Reclameblok			20.00	–	20.30	uur

 Om exact 20.00 uur zal er een half uur op de facebook pagina van Wijkkwis Armhoef 2017 een filmpje ge-
plaatst worden met geluidsfragmenten. De vraag is bij welke reclame of reclameproduct hoort het muziek-
stukje? Om 20.30 uur zal dit filmpje niet meer te openen zijn.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACTIE!

ACTIE!
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CATEGORIE 4
HOOFD-

BREKERTJES 

4 HOOFDBREKERTJESRECLAMEBLOK

Reclameblok			21.00	–	21.30	uur

Om exact 21.00 uur zal er, een half uur lang, op de facebook pagina van Wijkkwis Armhoef 2017 een
filmpje geplaatst worden daarin fragmenten uit enkele reclames. Wederom is de vraag bij welke reclame of 
reclameproduct hoort het fragment? Om 21.30 uur zal dit filmpje niet meer te openen zijn.

1

2

3

4

5

6

7

8

ACTIE!
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1		 Wie	van	de	3	?
  Een buurtbewoner is veroordeeld tot de doodstraf.  Hij mag zelf zijn lot bepalen na het uitspreken van het 

vonnis in de vorm van 3 deuren. De eerste deur leidt naar een kamer met een valkuil vol scherpe pinnen, 
de tweede leidt naar een kamer vol martelwerktuigen,de derde leidt naar een kamer hongerige leeuwen 
die al maanden niets meer gegeten hebben.

 Welke kamer is het meest veilig en waarom?

 
2		 Piccobello
  Drie vrienden boeken een hotelkamer. Deze kost € 30. Ze betalen elk € 10 Na een tijdje beseft de hotelei-

genaar dat de kamer maar € 25 kost en hij geeft de piccolo de opdracht om de € 5 die teveel was aange-
rekend terug aan de drie mannen te bezorgen. Hij geeft de piccolo 1 muntstuk van € 2 en 3 van € 1. Nu 
beseft de piccolo dat hij € 5niet door drieën kan delen en hij besluit het muntstuk van € 2 in zijn eigen zak 
te steken. Boven aangekomen geeft hij de drie mannen elk € 1. Dus in feite hebben de mannen 3 x € 9  
(€ 10. min € 1) = € 27 betaald.  Maar € 27 + € 2 (die de piccolo in z’n zak heeft gestoken) = € 29.

 Waar is nu die resterende euro gebleven?

3	 Ocean’s	11
 Je wil graag een kluis openmaken, maar je weet de 5-cijferige code niet. 
 Je weet wel het volgende:
• het 5de  + het 3de getal is gelijk aan 14
• het 4de getal is 1 meer dat het 2de
• het 1ste getal is 1 minder dan 2 keer het 2de getal
• het 2de + het 3de getal is gelijk aan 10
• de som van alle getallen is gelijk aan 30
 Welke cijfercombinatie heb je nodig?

4	 Dobbelen
  Molly heeft vier alfabet blokken. Elke zijde van deze blokken is bedrukt met een andere letter; in totaal 

zijn er dus 24 letters. Molly heeft ontdekt dat ze met deze blokken de volgende (Engelse) woorden kan 
spellen:

 BOXY, BUCK, CHAW, DIGS, EXAM, FLIT,
 GIRL, JUMP, OGRE, OKAY, PAWN, ZEST

 Welke letters staan er op welke van de 4 blokken :

1

2

3

4

5	 Twee	emmertjes	water	halen
 Je staat naast een waterbron en je hebt 2 kruiken.
 De ene kruik heeft een inhoud van 3 liter en de andere kruik een inhoud van 5 liter.

 Vraag : Op welke 2 manieren kun je 4 liter water afmeten met deze 2 kruiken?

 
6	 Hoe	is	het	mogelijk
  In het jaar 1978 gebeurde er iets speciaals op de datum van 6 mei om precies 34 minuten over 12. Wat was er 

speciaal aan dit moment. 

7	 Heel	Armhoef	puzzelt!
 

	Horizontaal
  4. Ons buurthuis
  5. Een neus voor bloemen
  9. Hier tref je ’s zomers de halve wijk
10. Wat opende zijn deuren op 25 januari 1936?
11. Hier haalt menigeen zijn dagelijks brood
12. Jean Algues
13. Zo wordt onze wijk omschreven door de wijkagent
14. Natuurlijke grens van onze wijk
15. Natuurgebied net over het kanaal

Verticaal
1. Rooms-katholieke basisschool
2. Een oude stad, maar ook onze buren
3. Eerste zondag van september
6. Openbare basisschool
7. Van wie is het tel.nr. [013] 577 1137?
8. Eerste donderdag van de maand

8	 Parkeren
 Wat is het nummer van het vak waarin de auto geparkeerd staat?
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9			Cijfers
  De cijfers 1 tot en met 9 moeten in het vierkant worden geplaatst (zie plaatje). Hierbij moet 

de som van de cijfers op elke rij, kolom, en diagonaal gelijk zijn. 
 Hoe komen de cijfertjes te staan?

10	Nog	meer	cijfers
  De getallen 1 tot en met 12 moeten in de cirkels van de ster hiernaast worden geplaatst. 

Hierbij moeten de sommen van de getallen in elke rij, én de som van de getallen in de 
hoekpunten van de ster, gelijk zijn aan 26. 

 Hoe moet dit gedaan worden?

11	 Treintje
  Er was eens een man die een trein bestuurde. De eerste acht mensen die hij meenam gingen een voor 

een de trein in. Daarna reed de trein vijf minuten tot het volgende station. De volgende twaalf mensen 
deden er drie minuten over om in te stappen. De trein reed daarna negen minuten tot de volgende stop. 
De laatste zeventien mensen die instapten deden er vier minuten over. De machinist reed tien minuten 
door en toen was hij bij de eindbestemming. 

 Hoe laat kwam hij hier aan? 

12	 Hé,	wè	un	schon	plotje	is	dees	?
 Van welke kunstenaars zijn deze schilderijen en wat hebben de geportretteerde in hun hand 

13.	Wist	u	datjes?
 Dit is toch niet te geloven, of toch wel? Is het waar of niet? Omcirkel het juiste antwoord.

a Het record hamburger eten (3 minuten) staat op meer dan 15 stuks Waar / niet waar
b  De omtrek van de vrouw met de grootste natuurlijke borsten (meetlint om haar  

lichaam ter hoogte van haar tepels) is groter dan 1 meter en 75 cm Waar / niet waar
c  Met veel kauwgom kun je een mooie bel blazen. De grootste kauwgombel ooit  

geblazen zonder handen te gebruiken is groter dan 55 centimeter diameter                         Waar / niet waar
d De snelste schildpad ooit heet Carl                                                        Waar / niet waar
e De mens met de meeste tanden ooit had er meer dan 36                     Waar / niet waar
f De meest harde boer ooit was over de 100 db (norm kettingzaag)        Waar / niet waar

	

	
	A B C

5 ORANJE GETINT  

CATEGORIE 5 
ORANJE GETINT  
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1	 	Koninklijk
 De Koninklijke familie is al vaak in Tilburg geweest.  Geef bij de volgende plaatjes aan: 
1 Waarom / reden / gebeurtenis 
2 Wanneer? ( jaartal is voldoende) 
3 Wie van het koningshuis er(bij) was.

 

3	 	Drumband
  Welke namen heeft deze drumband allemaal gehad?

 

4	 	Leest
  Onze Koningin leeft op grote voet. Welke maat schoenen heeft Koningin Maxima?   

5	 Jos	Brink
   Presentator Jos Brink, zei ooit tegen een prins; “Toen u werd gedoopt moesten ze het water drie keer 

bijvullen.” 
a.  De carrière van Jos Brink startte terwijl het gezin Brink in Tilburg woonde. In welke straat + huisnummer 

was Jos Brink regelmatig te vinden?

b. Over welke prins hebben we het hier?  

c. Waarom zou het water aangevuld moeten worden?  

6	 Kroning
 Waar in onze wijk wordt met enige regelmaat een koning gekroond?

 Wie is de huidige koning?  

7	 Zoekt	en	gij	zult	vinden	
  Door de wijk zijn er letters verstopt, ze zijn te vinden op ramen van huizen ( begane grond ) 

en bedrijven. Wij zijn op zoek naar een woord van 12 letters.

2	 Strofe
  Waarop slaat de zin :
 “En dan hebbe we nog ‘nen Willem II, hij zie wel gruun mar we doen’t ermee”?

 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ACTIE!
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8	 	Deze	planten	hebben	Koninklijke	namen,	wij	willen	graag	de	Nederlandse	naam

8

	
9	 	Wah	een	schoon	kleedje

  Koningin Maxima presteert het bij iedere gelegenheid weer om er oogverblindend uit te zien.
 Ontwerpers vinden het dan ook een hele eer om voor haar een jurk te ontwerpen.
 Hieronder zie je 6 foto’s  van Maxima in een prachtige jurk.
 Tijdens welke gelegenheid zijn deze foto’s van Maxima genomen?

A B C D

A

D

B

E

C

F

6 HERRIE IN DE KEUKEN  

CATEGORIE 6 
HERRIE IN DE 

KEUKEN  
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1	 Recept
 Verwarm de oven voor op 180 graden en bereid ondertussen het mengsel.
  Doe het mengsel over in een spuitzak met gladde spuitmond van 1.5 centimeter. Bekleed een bakplaat met 

bakpapier. Spuit strakke banen met een lengte van 12 centimeter van het mengsel op het bakpapier. Strooi er 
een beetje suiker over. Bak het product 10 a 15 minuten in de voorverwarmde oven.

a. Van welk product is dit de bereidingswijze? 

b. Wat zijn de benodigde ingrediënten met hoeveelheden?

2	 Chef	gezocht:
   Welke chef hoort bij welk restaurant (antwoord bv. 2E)

3	 	Restaurants
 I n Tilburg zijn de laatste jaren heel wat restaurants als paddenstoelen uit de grond geschoten. Allemaal pro-

beren ze de gunst van de eter te trekken.
 Aan de hand van onderstaande omschrijvingen zijn we op zoek naar de naam van het restaurant.

a.  We willen een mooi modern restaurant met vlotte en snelle bediening, Verder moet het eten vers zijn en van 
goede kwaliteit, veel variatie en tegen een heel schappelijke prijs. In 2008 waren de gebroeders S. Chen, nog 
een S. Chen en zijn medecompagnon F. Lin begonnen met een Sushi restaurant  in Tilburg.

  Door jarenlang als Japanse Chef-koks in verschillende bekende restaurants ervaring hebben opgebouwd, 
hadden deze ondernemers een nieuw visie opgebouwd. Die visie was: Laten we de trendy restaurant opzet-
ten met goede service en Aziatische gerechten serveren met goede natuurlijk lekker en gevarieerd Aziatisch , 
voor een heel schappelijke prijs.

b.   ......is ‘genieten’. Afgekort ook wel de Japanse woorden ‘Egao no Joii’. Vertaald naar het Nederlands is het 
‘glimlachen uit genot’. 

  Bij ……. streven we ernaar om een unieke eetervaring te creëren. Een gelegenheid waar vrienden en familie 

tot rust kunnen komen en een leuke tijd hebben. Een plek waar wij voor al uw verwennerij verzorgen en 
u doet glimlachen. We vinden dat ook de authentieke specialiteiten in een moderne setting geserveerd 
kunnen worden. De vis & vleesspecialiteiten moeten een a la Carte bereidingswijze ondergaan, en dienen 
op de Japanse stalen bakplaten bereidt te worden. Waaronder het gebruik van de meest verse en natuurlijke 
ingrediënten vanzelfsprekend is. Overigens wordt er enkel met eigen recepten gewerkt zonder toevoegingen 
van smaakversterkers zoals ve-tsin. 

  Wij zijn er bewust van dat onze ‘………i Angels’ veel meer aan tafel kunnen komen serveren dan alleen de lek-
kere gerechten. Onze creatieve sushi chefs laten blijken dat een speelse presentatie belangrijk kan zijn voor 
onze heerlijke sushi specialiteiten. Tenslotte is lekker eten slechts een van de velen facetten dat een totale 
eetervaring compleet maakt. Daarom heten wij u van harte welkom in ons restaurant om een heerlijke tijd 
te beleven!

c.  Het woord ….. heeft tientallen vertalingen online. …… staat onder andere voor charme, energie, creativiteit 
en uitzonderlijkheid. Dit zijn een aantal woorden die……… beschrijft. De charme van ……….is als geen ander. 
We streven ernaar een rustige sfeer te creëren in de zaal en deze te combineren met achtergrondmuziek van 
onze dj’s op vrijdag zaterdag en zondag. Ons personeel staat gedurende heel de dag voor onze gasten klaar 
vol energie.  Wat ………….vooral kenmerkt is de uitspraak “De beste Sushi van Tilburg” en dat is ook waar we 
hard voor werken. ……….onderscheidt zich door de beste kwaliteit te leveren in combinatie met creativiteit. 
We zijn continu bezig met het bedenken van uitzonderlijk lekkere gerechten en er staat sushi op de kaart die 
je qua uitvoering nergens anders in Tilburg kunt vinden. Eten bij …………garandeert een leuke avond met eten 
van de top kwaliteit.

4	 Kruidig
 Benoem de kruiden op de plaatjes

1 Massimo	Bottura									 a. Braziliaanse	chef	kok,	liefde	voor	de	Amazone

2 Ben	Shewy b. white	rabbit

3 Magnus	Nilsson c. Patagonië	en	drie	Michelin	sterren

4 Grant	Achatz d. Amerikaanse	chef	kok,	mysterie,	emotie		en	magie

5 Ivan	Orkin e. Gevierde	chef-kok,	boer	/revolutionair	van	de	voe-
dingsindustrie

6 Niki	Nakayama f. Japanse	noodlesoep

7 Nancy	Silverton g. Osteria	Francescana

8 Vladimir	Muhkin h. Française,	1e	vrouwelijke	chef-kok	in	Amerika	met	2	
Michelin	sterren

9 Alex	Atala i. Attica

10 Dan	Barber j. Jarpen,	Zweden

11 Dominique	Crenn k. N/Naka

12 Francis	Mallmann l. Mozzarella	expert

Chef Restaurant	/	omschrijving Antwoord
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5			Gadverdegadver	
  Duik je voorraadkast in op zoek naar een product met een zover mogelijk verlopen houdbaar-
heidsdatum. Lever het - voorzien van een sticker met de teamnaam - gelijktijdig met het kwis-
boek in.

a. Omschrijf je product: 

b. Tenminste houdbaar tot: 

6	 Preuverie	
   Stuur de grootste bierkenner met het ticket uit de goodybag,  op het tijdstip dat op het ticket 
staat naar Zomerlust en benoem de 5 verschillende type speciaalbieren die je te proeven krijgt.

 Pas op te laat aanwezig is uitsluiting deelname.

7	 Delicatesse
a.  In Zuidoost Azië wordt nevenstaande delicatesse   vaak gegeten. Hoe heet deze delicatesse?

b.  Deze lekkernij eet men vooral In het amazonewoud.  
  Een kever legt zijn eitjes in dode kokospalmen waarna  zijn larven op het vlees van de kokos-

noot overleven door ze binnenin helemaal op te eten.  De larven zijn een bron van proteïnen 
en dus  belangrijk bij het overleven in een jungle. Hoe heet deze lekkernij?

 
c.  Het gerecht in deze afbeelding wordt gebruikt in  bijvoorbeeld stoofpotjes. Artsen in dit land 

waar dit  gerecht vandaan komt raden het af om het te eten,   omdat de dieren drager kun-
nen zijn van de gekke koeien ziekte.  Wat is dit en waar wordt dit heerlijk gerecht gegeten? 

 

d.  Dit gerecht wordt rauw gegeten met wat sesamolie   en zout. De bijnaam van dit beestje is 
piemelvis, uitleg lijkt ons overbodig. Hoe heet dit gerecht en waar wordt het gegeten?

 
 
e.  Dit gerecht kent een afschuwelijke manier van bereiden.  In een pan laat je wat water koken. Je 

plaatst daarin een blok koude tofu. Daarbij doe je een boel levende, kleine palingvisjes. De visjes 
proberen   dit te overleven. Zij boren zich in de nog koude tofu. De tofu wordt uiteraard ook 
heet, de visjes zullen dit dus niet overleven.  Hoe heet dit gerecht en waar wordt het gegeten?

ACTIE!

ACTIE!
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1	 Noorderligt	
  Elke muziekliefhebber  kent natuurlijk het legendarische Poppodium van het Zuiden: 

Noorderligt. Vele optredens en evenementen vonden hier plaats gedurende de jaren 
1984 – 1998. Velen hebben hier ook meerdere malen opgetreden. 

a. Maar welke act heeft hier de meeste optredens verzorgd? 

b. En hoe vaak?

2	 Expo	
  In het gebied waar nu GGz Breburg  zorg voor psychiatrische patiënten verricht, stond tot 1984 het Sint Elisa-

beth ziekenhuis. Vóór de bouw van  dit ziekenhuis ,  werd nabij dit terrein een internationale tentoonstelling 
georganiseerd, waar bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en kunst hun producten presenteer-
den. De expo bestond onder andere uit een machinehal, een Tilburgs-, een Noord-Brabants- en Nederlands 
paviljoen, een kunstzaal en een bloemenstad. Voor het nodige entertainment werden een sport-, kermis- en 
attractieterrein ingericht. Er was hoog bezoek van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik, die zich tevens 
lieten rondleiden in de fabriek van BeKa. 

a  Van wanneer tot wanneer was deze tentoonstelling?  

b   Ter gelegenheid waarvan werd deze georganiseerd?   

3	 Studenten	
  Deze studentenvereniging annex concertpodium aan de Academielaan is in 1974 opgericht en zal tot begin 

jaren 80 blijven bestaan. In de kelder zat de befaamde Kruikelder, een alternatieve bar. Onder andere Sex 
Pistols en Bad Manners traden op, maar er was ook ruimte voor locale bands zoals Sammie America’s MAM. 

 Hoe heette deze studentenvereniging? 

4	 Wie	o	wie?
  Hij werd in 1915 geboren in de Anna Palownastraat in de Koningswei, als zoon van een joods echtpaar. Hij 

was het zevende kind uit een totaal van 12. Er wordt beweerd dat het hele gezin, op de bedoelde persoon 
na, in de 2e wereldoorlog door de Duitsers is vermoord. Hij zou, voorafgaand aan zijn eigen transport, op 
het treinperron zoveel misbaar hebben gemaakt, dat de Duitsers hem lieten gaan. Waarschijnlijk hield hij 
aan deze gruwelijke oorlogsherinneringen een trauma over.  Hij was vaak te vinden bij draaiorgels en liep 
regelmatig met een jute zak op zijn rug. Kinderen waren bang van hem, maar hij deed geen vlieg kwaad. Hij 
overleed in 1995.  Wie was hij?

5	 Speknek
  In de Armhoefse Akkers wonen volop (oud-)leerlingen van het Sint Odulphuslyceum in 

Tilburg. Op deze school,  die dit jaar al 117 jaar bestaat, hebben volop docenten lesge-
ven met illustere bijnamen. Zo had een docent de bijnaam ‘speknek’.  Nadat ‘speknek’ 
stopte met lesgeven, kreeg deze (ex-) docent een prominente functie in het centrum 
van Tilburg. Die vervult hij nu nog steeds. 

a.   Wat is de echte naam van deze ex-docent?

b.   Wat is zijn huidige functie?  

6	 Band
  Deze band werd in 1965 opgericht en werd de bekendste Tilburgse beatgroep. De band vertolkte muziek van 

onder anderen The Hollies, The Kinks en The Rolling Stones en produceerden vele eigen nummers. Zij traden 
ook geregeld op voor radio en TV. In 1970 vierde de groep haar 5 jarig bestaan, maar wegens geldgebrek hield 
er in dat jaar ook mee op. 

a.   Hoe heette deze band? 

b.   Welke 2 bekende Tilburgers, die later buiten de band bekend zouden worden, hebben hierin gespeeld? 

7	 Synagoge
  Ook Tilburg heeft Joodse inwoners. Zij heeft zelfs een Joodse synagoge. Deze bevindt 

zich in de Willem II straat. De eerste synagoge werd in 1820 op het Piusplein ingericht; in 
1834 werd de synagoge in de Zomerstraat betrokken, die in 1873 weer werd verlaten voor  
nieuwbouw in de Willem II straat, naast het postkantoor. 

a. Wie was de eerste Jood die zich (vanuit Oisterwijk) in Tilburg vestigde?  

b. Wat was zijn beroep? 

8	 Politiek
  Tot ver in de jaren ’60 van de vorige eeuw maakten de katholieken (via de partij KVP) 

de dienst uit in de Tilburgse politiek. Bij de verkiezingen van 1962 haalden zij bijvoor-
beeld 29 van de beschikbare 39 zetels (er zaten toen slechts 3 partijen in de raad). 
Vanaf de jaren 70 zou het politieke spectrum ingrijpend wijzigen. Bij de verkiezingen 
van 1982 voor de Tilburgse gemeenteraad waren er maar liefst 10 partijen die één of 
meerdere zetels behaalden.

 Welke partijen werden in 1982 gekozen en met hoeveel zetels? 

9	 Dierenpark
  In 1932 werd aan de Bredaseweg Burgers Dierenpark opgericht. Het was een huwelijkscadeau van Johannes 

Burgers, die in Arnhem al een dierentuin had, aan zijn dochter en Tilburger Van Glabbeek. Dit echtpaar leidde 
het dierenpark tot 1946, waarna het in handen kwam van dierenhandelaar C van Dijk & Zonen. De naam 
veranderde toen in Tilburg’s Natuur Dierenpark. Vooral door concurrentie van Safaripark Beekse Bergen viel 
later het doek. Wat was de datum dat het Dierenpark definitief de deuren sloot? 

10	Tilburgse	Taol
  Deze man, geboren in 1923, woont sinds 1937 in Tilburg. Hij was onder meer leraar Nederlands en conrector. 

In 2004 werd hij koninklijk onderscheiden voor zijn vele verdiensten op taalkundig gebied. Ter gelegenheid 
daarvan stelden vrienden een boek over hem samen. In het boek staan bijdragen van onder meer Ruud 
Lubbers en Wim Kok. Toen zij premier waren, corrigeerde deze Tilburger jarenlang de Troonrede op taalfou-
ten. Als taalkundig fenomeen is zijn betekenis groot geweest voor zowel de Nederlandse taal als het Tilburgs 
dialect. In 1984 publiceerde hij zijn dialectspelling. Deze werd wetenschappelijk goedgekeurd. Stichting 
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Tilburgse Taol gebruikt deze methode. 
 Hoe heet deze man? 

11	 Apenkast
  Dit theatergezelschap werd in 1984 opgericht. De eerste voorstelling was 

geïnspireerd op de ‘apenkast’ die in de Tilburgse vestiging van Vroom & 
Dreesmann stond.  Hiervoor kocht het  gezelschap een oude kermistent, die 
echter tijdens een festival door brand werd verwoest. Na een benefietactie 
kon een nieuwe tent worden aangeschaft, waarmee zij in 1986 naar Canada 
reisde. Het gezelschap was een vaste bespeler van o.a. Boulevard (of Broken 
Dreams),  de Parade en andere festivals. Hier maakte de groep furore met ko-
misch-absurdistische voorstellingen, animaties en eigenzinnige bewerkingen 
van theater- en filmklassiekers. 

a.   Hoe heet dit gezelschap?

b.   Wie is nog altijd de drijvende kracht hierachter?

12	 Bedrijf
  “De wereldwijde vraag naar allerlei producten met aardbeiensmaak is vele malen groter dan het werkelijke 

aantal beschikbare vruchten. Wij halen uit andere natuurlijke bronnen de stoffen om eenzelfde smaak te 
creëren.”

a.   Wat is de volledige naam van het bedrijf waarop dit citaat van toepassing is?

b.   Op welk adres bevindt dit bedrijf zich?

CATEGORIE 8 
ONS WIJKIE JIP  

8 ONS WIJKIE JIP 
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1	 Zwanenbootjes
   Enige tijd geleden bracht het idee van het exploiteren van zwanenbootjes in de Piushaven de bewoners aan 

de Werf in rep en roer.
a. Hoe heette de ondernemer die dit plan had? 

b. Uit welke plaats was deze afkomstig? 

c. Wat is de betekenis van zijn naam in het Nederlands? 

2			Buurtkrant		
  De buurtkrant Armhoefse Akkers bestaat alweer heel wat jaren en wordt al die tijd volledig door vrijwilligers 

gemaakt en rondgebracht.
a. In welk jaar en in welke maand verscheen de buurtkrant voor het eerst? 

b. Op wiens initiatief is dit blad ontstaan?  

c. Wie vormden de voorlopige redactie?  

3	 Namen
 Wie kent wie? En wat doet/deed ie?
 (Aanwijzing: ze hebben allemaal een plekkie in de wijkkrant gehad)

4	 Gebeurtenis
 Op 29 augustus 1991 zette een gebeurtenis onze wijk volledig op de kop. Wat gebeurde er precies? 

5	 Hondenrol
  Overlast door hondenpoep is al heel wat jaren een kwalijk geurend 

nieuwsitem in onze wijk. Zo konden wijkbewoners ooit zelfs een stoep-
tegel aanschaffen met de tekst: ‘honden doen het in de goot’. Vanwege 
een ondeugdelijke verfmal is dat toen niet doorgegaan.

 a. In welk jaar was dit? 

 b. Wat werd er vervolgens in Tilburg ingevoerd? 

 c. Wat kregen de bewoners als alternatief voor de tegels? 

6	 Armhoef	Pakt	Uit
 Op 29 augustus 2015 vierde de wijk feest: Armhoef Pakt Uit
 a. Welk team mocht in 2016 het volleybaltoernooi organiseren? 

 b. Noem 5 activiteiten waaraan op Armhoef Pakt Uit kon worden meegedaan.

 c. Welk kind had de lekkerste taart gemaakt? 

7.	 Puzzel
 Welke namen van zaken in de wijk zoeken we?
 a. 1xA 1xB 2xD 4xE 2xK 2xN 1xT   

      b. 2xA 1xC 2xE 2xK 1xM 1xN 1xR 2xS 1xT    

 c. 4xE 1xI 1xK 3xN 1xO 2xR 1xS 1xT 1xW   
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8.	 Jip	en	Janneke	wijk
  Onze wijk wordt nogal eens de ‘Jip en Janneke wijk’ genoemd. Dit naar aanleiding van de boeken van Annie 

M.G. Schmidt en tekeningen van Fiep Westendorp. Knutsel een toepasselijke  ‘Jip en Janneke afbeelding’ voor 
onze wijk in elkaar van minimaal 50 x 50 cm.

9	 Wat	gebeurde	er?
 Spookachtige, nachtelijke taferelen in onze wijk.
 a. Waar is de foto genomen?  

 b. Wanneer was dat?

    c. Wat gebeurde er precies?  

10	 	Gevonden	voorwerpen
 Wat kun je hierover vertellen? Beschrijf dus zo duidelijk mogelijk waarover dit gaat.

 

 

CATEGORIE 9 
ONS WIJKIE  

JANNEKE  

9 ONS WIJKIE JANNEKE

ACTIE!
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1	 Huize	Moerenburg			
Huize Moerenburg kent een rijke historie. Uit opgravingen blijkt dat. Wat is het aantal borden en 
soorten, waarvan gegeten werd en uit hoeveel glazen en soorten werd wijn gedronken?
aantal borden: _______   aantal soorten _________
aantal glazen:   _______   aantal soorten _________

2	 Gebouw
 Deze plattegrond is recentelijk gerealiseerd.
a. Over welk gebouw gaat dit? 

b. Waar dient het voor?    

c. Op welke datum werd de 1e paal geslagen?  

3	 Aldi
 De komst van de Aldi deed toentertijd heel wat stof opwaaien in de wijk.
a. Wat zat er vóor de Aldi in het pand? 

b. Hoe heette de initiatiefgroep in onze wijk die tegen de komst van de Aldi ageerde?

c. Wat waren de 2 grootste bezwaarpunten die ook nu nog actueel zijn?

4	 Pelgrimhoeve
 De Pelgrimhoeve is een begrip in onze wijk.
a. Welke stichting stond aan de wieg daarvan? 

b. Wanneer was de 1e steenlegging? 

c. Hoeveel beheerders zijn er tot nu toe geweest? 

6	 Wandelen
  Je kunt alle geruime tijd over een aparte route binnendoor van Tilburg naar Oisterwijk wandelen. Een tocht 

van 14 km.
a. Op welke markante plaats begint de route ongeveer? 

b. En op welke markante plek eindigt deze ongeveer? 

c. Wat is de naam van deze route? 

 
7	 Wipkippen
 Hoeveel ‘wipkippen’ op openbaar toegankelijke plaatsen kent onze wijk?  

5	 Weet	waar	je	huis	woont		 	 	 	 	 	
 Een rondje door onze wijk. Wat zijn de juiste combinaties  van adressen (Antwoord bv. 2A).ACTIE! ACTIE!
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8	 Wie	zoeken	we?
  Hieronder vind je een omschrijving van een persoon waar een straat of park naar is vernoemd. Welke straat- 

of pleinnaam zoeken we?
a.  Deze persoon studeerde medicijnen te Leuven en promoveerde in het Italiaanse Padua in de rechten. Daarna 

vestigde hij zich te Leiden waar hij bij het stichten van de universiteit in 1575 de eerste hoogleraar in de ge-
neeskunde werd, waarbij hij ook wis- en sterrenkunde doceerde. Van 1582 tot 1599 was hij rector-magnificus. 
Vanaf 1598 kreeg hij samen met Pauw het toezicht op de Kruidhof (sinds 1587 doceerde hij ook in de kruid- 
en ontleedkunde).

b.  Deze persoon  was de eerste die in 1779 aantoonde dat licht nodig was voor de fotosynthese in planten en 
dat deze op zijn beurt steeds weer nieuwe lucht produceerde om in te kunnen ademen. Ontdekte dat foto-
synthese pas begon te werken wanneer de zon was opgekomen, en stopte wanneer de zon onderging.

c.  De persoon werd bij Souverein Besluit van 28 augustus 1814 net als zijn zoon benoemd in de ridderschap van 
Groningen waarmee zij en hun nageslacht tot de Nederlandse adel gingen behoren; in 1822 werd voor de 
vader de titel van baron (op allen) gehomologeerd.

 

9	 	Lang	leven	Google	Maps
  We kunnen ons leven al niet eens meer voorstellen zonder Google Maps, hoe deden we dat in godsnaam 

vroeger toch als we iets wilde weten. Oh ja, het ANWB stratenboek. 
  Google maps kun je heel fijn de straten opzoeken en een route bepalen, maar je kan ook IN de straten 

rondsnuffelen. Dat hebben wij ook gedaan en tot onze verbazing was het een verzameling van verschillende 
seizoenen en jaren. Wij zijn op zoek naar een datum en de activiteit op die dag in 2016 wat vast is gelegd op 
Google Maps.

 Succes, en wie weet, kom je tijdens het zoeken nog wel bekenden tegen.

10	Waar	staat	dit	busje	geparkeerd,	ben	je	hem	tegen	gekomen	met	zoeken	in	Google	Maps?

              

10 RODE OORTJES

CATEGORIE 10 
RODE OORTJES   
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1		 	In	de	hersenen	van	dolverliefde	mensen	worden	aanmerkelijk	hogere	niveaus	van	be-
paalde	stoffen	aangetroffen.

 Welke stoffen bedoelen we hier?

2		 	De	plaatsnaamborden	van	dit	Oostenrijkse	dorpje	werden	veelvuldig	gestolen.	In	2005	zijn	
de	gewone	borden	vervangen	door	nieuwe	borden	die	beter	bestand	zijn	tegen	diefstal.	

  Welk Oostenrijks dorpje met ongeveer 100 inwoners en een naam die in deze kwis categorie thuis-
hoort, had te maken met deze diefstal?

3		 	Dat	een	man	op	latere	leeftijd	nog	een	kind	kan	verwekken	is	bij	iedereen	bekend.	
 Welke leeftijd had de oudste man op de wereld die nog vader werd?

4		 	De	vrouw	die	de	meeste	bevallingen	ter	wereld	heeft	gehad	woont	in	Rusland.	Gelukkig	
voor	haar	heeft	ze	veel	twee-,	drie,	en	vierlingen	gebaard.

 Hoeveel kinderen kreeg de vrouw in totaal?

5	 	Nu	gaan	we	beginnen	aan	het	serieuzere	werk.	Hieronder	zien	jullie	6	foto’s	van	standjes	
uit	de	Kamasutra.	

 Geef de namen die deze posities hebben.

6	 	Een	van	de	grootste	condoomfabrikanten	ter	wereld	levert	allerlei	soorten	condooms	en	
heeft	een	eigen	‘sextoys’-	lijn.	

  De naam is samengesteld uit de eerste letters van drie woorden die de basiskwaliteiten van het merk 
vertegenwoordigen. Noem deze drie woorden.

	 A

	 B

	 C

7	 	Playboy	is	een	erotisch	getint	tijdschrift	opgericht	door	Hugh	Hefner.	De	eerste	playboy	
verscheen	op	1	oktober	1953.	Van	het	blad	bestaan	edities	in	diverse	talen.	

 Kunnen jullie de juiste maand en het juiste jaartal onder deze Playboy covers zetten?

A

A B C D

D

B

E

C

F
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9	 Patricia	paay…
   Wie heeft het filmpje nou niet gezien, de golden shower van Patricia Paay.
  Iedereen had er een mening over en dat was meestal niet positief. 
 Maar kunnen jullie ons ook vertellen wat voor oorbellen ze in haar oren had. 

8	 	Herken	de	Decolleté.
 Noem de naam van de persoon met deze opzichtige decolletés.

A

D

B

E F

C
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1.	 	Abella	coaching
  Abella coaching  biedt “Snel leren = leuk leren” aan voor leerlingen van groep 8, scholieren VMBO 

t/m VWO en studenten MBO, HBO en WO. Ook voor volwassenen is er een workshop. 
 Wordt tijdens al deze cursussen snellezen aangeleerd? 

2.	 Moonen	kwekerijen	Udenhout
  Op het adres Armhoefstraat 44 is een ‘groen’ bedrijf gevestigd. Die naam staat groot op het raam. 

Maar op dit adres woont nog iemand die ‘in het groen zit’. 
 Wie is de eigenaar van het bedrijf op nevenstaand logo?

3.	 Blossom	bloembinders
  Helemaal vol geplakt met 12 grote oranje en 12 grote groene bloemen op een pak liep Klaartje van 

Blossom Bloembinders mee met de carnavalsoptocht van de wijk.
a. Onder welk nummer (gekregen van de organisatie) liep ze mee?  

b. Welke prijs kreeg ze van de jury? 

4.	 Kavavlam
  Ook voor benodigdheden voor een kinderfeestje kunt u terecht bij Kavavlam! verhuur.
 Wat zijn de totale kosten voor het huren van de volgende artikelen:
- lasergame voor 10 kinderen.  
- 1 ranjakabouter
- 10 gebaksbordjes met vorkjes
- 1 hangtafel
 (NB: u haalt de spullen zelf bij ons op en u hebt een kortingskaart van 10%) 

6.			For	Sale		
  Een bekend horecapand in deze wijk is ‘Te koop’.  Voorheen was in dit pand ‘Aan tafel’ gevestigd. 

Nóg langer geleden (van 1972 tot 1997) heeft hier een café gezeten. 
a. Hoe heette dit café?  

b. Wie waren de uitbaters van 1979 tot 1997? 

7.	 Goedhart	Finance
Maak met twee personen uit je team ieder afzonderlijk een selfie voor het kantoor van Goedhart 
Finance. Zorg ervoor dat het logo van Goedhart Finance duidelijk in beeld is!

Plak de foto’s in de ruimten na de laatste vraag en zet ze op de usb-stick.

ACTIE!

Armhoefstraat 44
5018EK  TILBURG

013-5441731  06-12782424
blossom.bloembinders@gmail.com

 

Feestverhuur  Tilburg 

www.feestverhuurtilburg.nl 

 

 

 

 
 

8.	La	Poubelle
  In 1968 is ‘Pater’ Gerrit Poels begonnen met het verzamelen en weer uitdelen van goederen aan de 

hulpbehoevenden in Tilburg. In 1975 is Stichting La Poubelle opgericht en vanaf 1978 is het Kring-
loopbedrijf zoals we het nu kennen gestart.

 Op welke adressen heeft Kringloopbedrijf La Poubelle vanaf 1978 gezeten of zit het nog steeds?

9.		GHEvents	
  Wat kost het voor een klant om 1,5 uur met 11 deelnemers te gaan schermen in centrum Utrecht 

en met 25 deelnemers te gaan boogschieten in centrum Eindhoven? Er hoeven geen locatiekosten 
berekend te worden!

10.	Dierendag.
  Hoe heet een jong konijntje? Even voor alle duidelijkheid, het antwoord kan alleen maar punten 

opleveren als het uit 2 woorden bestaat.

11		 Lieke
 In welk jaar is LIEKE kapper opgericht?     

12.	Wereldbubbels
  Wat kost een fles Bianca Vigna DOCG Biologico bij wereldbubbels.nl in de maand mei als je gebruik 

maakt van alle mogelijke kortingen en je de fles wilt laten bezorgen met een handgeschreven 
persoonlijke boodschap op een adres in Amsterdam?

13		Garage	Ron.
 Garage Ron is  een…………………………….…..+ een………………………………………………..specialist.

14.Mettre	a	Table
  “Welke partner of partners van porselein worden exclusief vertegenwoordigd door Mettre a Table?”
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ACTIE! 15.	Natuurlijk	voetreflex
  Sinds 2010 is ‘Natuurlijk Voetreflex’ gevestigd in de Heile Schoorstraat. Op de site www.natuurlijk-

voetreflex.nl staat veel informatie over deze natuurgeneeswijze.
  Maak met zoveel mogelijk mensen van je team een foto, zoals onderstaande, met in het midden  

het logo van de Wijkkwis. Plaats de foto hieronder en zet ‘m op de usb-stick.

16.	Villa	Pastorie
 Hier is pas een nieuwe buitenkeuken geplaatst. Welke kleur tegels zijn op de muur  gebruikt?



BEDANKT EN TOT 10 JUNI!


