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1 
Nokia 
We hebben via een oude Nokia een aantal SMS vragen gestuurd. Helaas zijn we de vragen kwijt maar hebben we nog wel de 
nummers die corresponderen met de diverse letters. (Let op: IJ = i + j) 

a) Wie zat er tot mei 1996 in het pand van Blossom Bloembinders? Drogisterij de Leeuw 10+10 

b) Hoeveel geld per week kreeg de eerste beheerder van de Pelgrimhoeve?  10 gulden 10+10 

c) Wie vierde in 1959 zijn 40-jarig priesterfeest in onze parochie?  Pastoor Van Oorschot 10+10 

d) In welk jaar werd de spits van de Sacramentskerk verwijderd? 1992 10+10 

2 
Woord 
Vul het ontbrekende woord in. Het is één en hetzelfde woord, maar kan wel gesplitst zijn! 

Ik lig met mijn partner in de natuur, terwijl ik de vogels na tuur heb ik een heerlijk nat uur! 5+5+5 

3. 
Wat is dit? 
Onder welke naam wordt het product op de foto verkocht? 

Bloemstripper 10 

4. Knutselwerkje 
Maak van de twee pagina's in de bijlage die bij deze opdracht horen een 
kloppend geheel. 

Vlechtwerk helemaal goed: 100 
Als het erop lijkt:  20  

5. 
Wat zoeken we? 
Welk woord hoort bij onderstaande omschrijvingen? 

a) Kroes b) Hop c) Kegel d) VERVALT 5+5+5+5 

e) Uitgekookt f) Figuur g) Pand h)  kwast  5+5+5+5 

6. 
Zinken 
Je laat vijf identieke loden gewichten tegelijkertijd in deze vijf bakken vallen. De bakken zijn allemaal gevuld met andere stoffen 
die de aangegeven temperatuur hebben. In welke bak doet het gewicht er het langst over om de bodem te bereiken?  

In het vat met water, want bij -7o is het water bevroren 10 

7. 
Cijfertjes kwijt 
We hadden zulke mooie rekenbladen, maar helaas zijn er nogal wat cijfertjes verloren gegaan. Plaats jij ze terug? 

 

 

Links: 
Per juist 
cijfer 3 

 
 

Rechts: 
Per juist 
cijfer 2 

 
 

Totaal 
30+64 

8. 
Woordjes raden 
Met welk woord maak je de drie woorden af?  
De stippellijntjes geven niet het aantal letters aan. 

1.  boom … … boek af … ming stam 5 

2.  … akker spiegel … … iool glad 5 

3.  … baar zonne … … beweging schijn 5 

4.  staal … stapel … k gez … len wol 5 

5.  zieken … … golf … spriet boeg 5 

6.  … spraak ver … ing … schoon beeld 5 

7.  veler … … steen ge … delijk lei 5 

8.  … wammes … sterrijk hoofd … s lui 5 

9.  stel … … neef … zucht regel 5 

10.  tegen … … barbaar … verschijnsel cultuur 5 

11.  … enfestival … engordel slot … gracht 5 

9. 
Droedels 
Een droedel is een raadsel en een woordspel waarbij alleen letters gebruikt worden. Daarbij is de onderlinge positie van de 
letters van belang. Naar welke woorden zijn we op zoek? 
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ingewikkelder doppen 10+10 

pelpinda veronderstelling 10+10 

indeling kinderen 10+10 

10. 
Paardensprong 
Een paardensprong is een puzzel waarbij een woord geraden moet worden met behulp van een gegeven vierkant. Je moet 
steeds 1 letter overslaan en je moet soms springen naar een andere regel. 

a) De Armhoefse Akkers wijkkwis 10 

b) Drie maal een puzzel op een rij 10 

c) Deze moeilijke opdracht is af!          10 

11. 
Vroeger 
Hoe heet de periode van ongeveer 114.000 v. Chr. tot aan ongeveer 9700 v. Chr.?   

Weichselien 20 

TOTAAL 499 
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1. 
Rekenen 
Vul de ontbrekende getallen in. Elk getal kan slechts één keer gebruikt worden. Gebruik alleen de getallen  
1 t/m 9. Elke rij en elke kolom is dus een rekensom. 

 
Ieder 
juist 

cijfer 3 
 

Totaal 
27 

2. 
Balans 
Bekijk de balans hiernaast. Waar op welke afstand en aan welke kant moet een gewicht van 150 (gram) worden opgehangen 
om evenwicht te maken? 

op 30 cm. aan de linkerkant 20 

3. 
Liedje  
Je kent vast wel het liedje Heli heli heli helicopter! Je kunt het vinden op YouTube. 
De vraag is hoe vaak het woordje ‘HELI’ in het nummer van Marcus Bekker uit 2011 voorkomt (ook als deel van het woord.)  

82 x 
Precies goed: 25 

5 er boven of er onder: 10 

4. 
Windroos 
In ieder blokje van het schema moet een verschillende letter uit de reeks A t/m K komen te staan. 

 

Iedere letter goed: 3 
Totaal: 33 

5. 
Browsers 
Ik denk, dat je heel de avond al bezig bent om dingen op te zoeken op internet. Daarvoor heb je verschillende ‘zoekmachines’ 
zoals Google. Hiernaast zie je 6 logo’s van dit soort browsers. Wat is de naam en in welk jaar kon je de browser voor het eerst 
gebruiken? 

a) Google chrome (2008) b) Safari (2003),  c) Flock (2005) Naam + jaartal: 5+5 
Totaal: 60  d) Internet Explorer(1995) e) Opera (1995) f) Firefox 2002 

6. 
VIP uit de wijk 
Waarschijnlijk ken je deze knappe jongen wel uit onze wijk. 

a. Hoe heet hij?   Lex van Berkel 5 

b. Wat is zijn artiestennaam The boy next door 5 

c. Wat zijn de voornamen van zijn ouders? Petra en Mart 5+5 

7. 
Snoepjes 
Ben jij ook zo’n lekkerbek die geen enkel snoepje kan laten liggen? Nou, kijk dan maar eens goed, want hiernaast zie je 10 
soorten snoepjes bij elkaar gegooid. Wij zijn benieuwd of je ze allemaal kunt vinden… 

a) Colaflesje b) Jollybeans 5+5 

c) Schuimbanaantjes d) Dragibus  5+5 

e) Honingdrop f) Smarties 5+5 

g) Griotten h) Mentos 5+5 

i) Engelse drop j) M & M 5+5 

8. 
Merken 
Hou jij ook van merkkleding? Dan weet jij vast wat de naam is van onderstaande kledingmerken 

a) Chaeque b) Colorful Rebel 10+10 

c) Abercrombie and fitch (Amerika)   d) Superdry 10+10 

e) Bjorn Borg  10 

9. 
Efteling 
Wie is nou nog nooit in de Efteling geweest? Iedereen toch! Hieronder zie je 10 plaatjes die in de Efteling gemaakt zijn. Weet jij 
bij welke attractie ze horen? 

 a) Baron 1898 b) Vogelrok 5+5 

 c) Ravelijn d) Carnaval Festival 5+5 

 e) Monsieur Cannibale f) Halve Maen 5+5 

 g) Speeltuin Kleuterhof h) Avonturendoolhof 5+5 
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 i) In de bonte versaemelingh j) Pandadroom 5+5 

10. 
Muisje 
Welk pad moet de muis lopen om van zoveel mogelijk groenten een hapje te nemen, zonder dat hij twee keer in dezelfde kamer 
komt? Teken het pad in de afbeelding hiernaast en omcirkel de kamer(s) waar de muis  dan helaas niet kan komen. 

 

20 

11. 
Muntgeld 
Voordat de euro er was, had ieder land zijn eigen muntgeld. In Nederland betaalden we met guldens, kwartjes, dubbeltjes, 
stuivers en centen. In Duitsland met marken, in Frankrijk met Franse francs en Italië bijvoorbeeld met lires. Weet jij het antwoord 
op onderstaande vragen? 

a. Vanaf welk jaar kreeg elke Nederlandse koning of 
koningin een ‘eigen’ gulden? 

1818 5 

b. Op de gulden werd dan een afbeelding van de 
koning(in) geplaatst met hier omheen de tekst? 

Koning(in) der Nederlanden 5 

c. Aan de zijkant kwam ook een tekst te staan, 
Welke? 

God zij met ons 5 

d. Op welke datum werd voor het eerst de euro 
uitgegeven? 

1 januari 2002 5 

e. Twaalf landen deden meteen vanaf het begin mee 
met de euro. Er was toen een grappig zinnetje 
bedacht om deze landen te onthouden. Welk 
zinnetje was dat? 

Ding flof bips 5 

f. Wat betekent: ‘Het geld groeit me niet op mijn rug’? 
Dat iemand niet genoeg geld heeft om het zomaar uit te 
geven 

5 

g. En als je zegt: “Hij zwemt in z’n geld”, wat betekent 
dat? 

Dat iemand heel erg rijk is. 5 

12. 
Minecraft 
Start Minecraft op: ga naar ‘multiplayer’ en klik onderaan direct op ‘verbinding maken’. Typ het serveradres in: play-royal-craft.nl 
en klik op ‘join server’. Beantwoord de vragen die je tegenkomt. 

 a) Thunder Bluff is een stad in:  
World of Wasrcraft oftewel WOW 

b) Wat kan je fokken met een gouden appel? 
Een paard 

5+5 

 c) Kan je sneller zwemmen dan een ijsbeer in MC? 
Nee, een ijsbeer is 25% sneller in water 

d) Hoeveel ogen heeft een dobbelsteen? 
21 

5+5 

 e) Met hoeveel spelers speel je CS:GO? 
10 : 2 teams van 5 

f) Hoeveel gewone pionnen heeft een schaakspel? 
8 

5+5 

 g) Met welke pickaxe kan je diamant weghakken? 
Iron paickaxe 

h) Waar staat BFC voor bij DOOM? 
Big F*cking Gun 

5+5 

 i) Om welke legendarische Pokérmon draait 
Pokémon Diamond?   Dialga 

j) ?... 
-77  63  211 

5+5 

13. 
Zoetigheid 
Vind jij het ook zo lekker? Zoetigheid op je brood. Welk zoet broodbeleg eten kinderen dan zoal? Geef bij onderstaande 
streepjescodes aan om welk zoet broodbeleg het gaat. 

 a) De Ruyter gestampte muisjes/ anijshagel b) Calvé pindakaas 10+10 

 c) Hero aardbeienjam d) Duo Penotti 10+10 

TOTAAL 480 
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1. 
Ons landje 
In Nederland heb je rare plaatsnamen, zoals Kijkuit, Doosje, Raar en Boerenhol. Maar ken je de volgende plaatsnamen ook? 
Vul het missende deel van de onderstaande plaatsnaam in. 

a) Hollandsche Rading  b) Uithuizermeeden 5+5 

c) Usquert d) Zonnemaire  5+5 

e) Stiphout f) Dongeradeel 5+5 

2. 
Reis 
Sebas wil een lange reis maken! Voordat hij vertrekt, heeft hij regels opgesteld. 
a) Sebas wil naar Egypte reizen, maar hij wil zo min mogelijk grenzen oversteken. 

Hoeveel grenzen steekt hij uiteindelijk over?   
6 10 

b) Wat is het grootste land in Europa (qua oppervlakte) waar Sebas níét naartoe 
kan?   

IJsland 10 

c) Sebas komt tijdens een van zijn reizen door Madagaskar. In welk land bevindt 
hij zich op dat moment? 

Frankrijk 10 

d) Hoeveel landen liggen er voor het grootste deel in 's werelds grootste woestijn?   0 10 

3. 
Cruise 
Tijdens een cruise op de middellandse zee worden drie activiteiten georganiseerd. De passagiers mogen zelf bepalen aan welke 
excursies ze meedoen. Hoeveel passagiers zitten er in totaal op het cruiseschip?   

1030 passagiers 
Juiste antwoord: 25 

5 meer of 5 minder: 10 

4. 
Van Amsterdam naar New York  
Hoeveel schepen die van New York naar Amsterdam varen, zal het schip dat vandaag vanuit Amsterdam vertrekt naar New 
York tegenkomen? 
Antwoord: 15 schepen.  

13 schepen op zee (er zijn dagelijks ontmoetingen om 12 uur 's middags en 12 uur 's nachts), een schip in de 

vertrekhaven en een schip in de aankomsthaven.  

25 

5. 
Brabant 
In nogal wat landen in de wereld, zoals in Amerika, Australië en Canada, liggen heel wat plaatsen die naar Nederland verwijzen. 
Locaties met de naam ‘Brabant’ komen niet zo vaak voor. Weet jij welke locatie op onze aardbol waar ‘Brabant’ in voor komt ligt 
het verst van onze wijk Armhoefse Akkers vandaan? 

Brabanteiland op Antarctica 25 

6. 
Peugeot 
Is als merk tegenwoordig vooral bekend van auto’s. Het concern is echter klein begonnen en heeft meerdere 
gebruiksvoorwerpen ontworpen waarvan een aantal heden ten dage nog in gebruik zijn. Dat gebeurde al twee eeuwen geleden. 
Noem er vier. 
Zaag – koffiemolen – hoepelrok – pepermolen – snoeischaar - fiets 5+5+5+5 

7. Woordzoeker 

Meteorologie 50 

8. 
Waar of niet waar? 
Hieronder staat een aantal wetenswaardigheden. Aan jou de vraag of deze waar of niet waar zijn. Zet een kruisje in de kolom 
met het juiste antwoord 

1. Waar 2. Waar 3. Waar 4. Niet waar:  
Okinawa 

5+5+5+5 

5. Niet waar:  
is onbekend 

6. Waar 7. Niet waar:  
Qin Shi Hugangdi 

8. waar 
5+5+5+5 

9. Niet waar:  
10,1 

10. Niet waar:  
19 

11. Waar 12. Waar 
5+5+5+5 

13. Waar 14. Niet waar:  
max. 1,3 kilo 

15. Waar 16. Waar 
5+5+5+5 

17. Niet waar: 
17. Jr. Malala 

18. Niet waar 19. Waar 20. Waar 
5+5+5+5 

9. 
Vliegtuigen 
Geef aan van welke maatschappij de vliegtuigen op onderstaande foto’s zijn. 

a) KLM b) AeroMexico c) Air New Zealand 5+5+5 

d) Ethiopian Airlines e) Royal Jordanian f) Janet Airlines 5+5+5 

g) Siberia Airlines h) UPS i) Brussels Airlines 5+5+5 

j) Hainan Airlines k) Emirates  5+5 
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10. Oogjes 
Soms hoef je helemaal niet zover te reizen om een bijzonder dier te zien. Weet jij bij welke vier dieren deze ogen behoren? 

Olifant Konijn 5+5 

Slang Paard 5+5 

11. Kentekenplaten 
Auto’s uit diverse landen zijn te herkennen aan het landteken op de kentekenplaat. Je ziet hieronder vijf afbeeldingen waarvan 
de beginletters corresponderen met het land dat we zoek. 

Zweden Frankrijk Spanje 5+5+5 

Duitsland België  5+5 

12. Plaatsnaam 
Sommige steden en dorpen in de wereld hebben heel lange namen. Wij zijn op zoek naar een plaatsje met 58 letters waarvan 
de laatste 4 schilderde ‘de aardappeleters’.  

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch 10 

TOTAAL 425 
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A. Om exact 20.00 uur zal er een half uur op de facebook pagina van Wijkkwis Armhoef 2018 een filmpje geplaatst worden 
over Tilburg. Noteer de vijf hoogste gebouwen en hun hoogte.  

Heuvelse kerk 79 m. 5+5 

Interpolis toren 92 m. 5+5 

Westpoint 143,1 m 5+5 

Stadsheer 101 m. 5+5 

Intermezzo 70 m. 5+5 

TOTAAL 50 
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1. 
Wie is het?  
We hebben enkele Curriculum Vitae gevonden van bekende sterren van het witte doek. Om wie gaat het? 

a) Rutger Hauer b) Varkentje Babe c) Emma Watson 10+10+10 

2. 
Te land, ter zee en in de lucht 
Een al erg lang bestaand TV-format is ‘Te land, ter zee en in de lucht’.  Het programma is door de jaren heen op allerlei locaties 
opgenomen en ook de onderdelen waren aan wisseling onderhevig. Weet je je dit nog te herinneren? 

a. Welke locatie waar ooit een aflevering van dit programma is opgenomen ligt 
het dichtst bij onze wijk?   

Efteling 5 

b. Er zijn twee onderdelen van dit programma die uitgevoerd werden met 
gemotoriseerde voertuigen. Welke onderdelen zijn dit? 

Achteruitrijden en  
Caravanrace 
 

5+5 

c. Twee formule 1 coureurs hebben onlangs ook een caravanrace gehouden, wie 
waren dit? 

Max Verstappen en 
Daniel Ricciardo 
 

5+5 

3.  
Presentatoren 
Nog een vraag over ‘Te land, ter zee en in de lucht’.  In de loop van de jaren zijn er heel wat (co-) presentatoren 
voorbijgekomen. Geef de juiste naam van een presentator of de co-presentator bij onderstaande omschrijvingen 

a) Ron Brandsteder b) André van Duin c) Jack van Gelder d) Rob Fruithof 5+5+5+5 

e) Rijk de Gooyer f) Nada van Nie g) Ron Boszhard h) Martin Gaus 5+5+5+5 

4. 
Verstopte artiesten 
Veel artiesten gebruiken niet hun eigen geboortenaam om - internationale – bekendheid op te bouwen. 
Maak onderstaand schema af. 

Adrianus Kijven André van Duin 5 

Angela Groothuizen Angela Groothuizen 5 

Bertus van Rheenen Chiel Montagne 5 

Bonje Swart Bonnie St. Claire 5 

Chiel Thomas Ottink Thomas Berge 5 

Edwin Evers Edwin evers 5 

Elisabeth Driessen Liesbeth List 5 

Ellen ten Damme Ellen ten Damme 5 

Frederik Morsink Eddy Zoey 5 

Glenda Batta Glennis Grace 5 

Hans Mulders Hans Kazan 5 

Jan Kuiken Jan Dulles 5 

Jeroen van de Boom Jeroen van de Boom 5 

Ruth Jacobs Ruth Jacobs 5 

Tom Manders Dorus 5 

5. 
Quizmasters 
In Nederland zijn heel wat quizmasters jarenlang op de TV geweest die allemaal hun eigen ‘ding’ deden. We zijn op zoek naar 
de juiste combinatie van nummer en letter. Eéntje staat er alvast goed. 

A 7 B 5 C 9 D 1 E 3 5+5+5+5+5 

F 6 G 10 H 2 I 4 J 8 5+5+5+5+5 

6. 
Festivals 
Overal ter wereld zijn er feesten die je gewoon meegemaakt moet hebben. Of er nu wel of niet beroemdheden een optreden 
verzorgen, het is en blijft bijzonder.  Hieronder staan 4 omschrijvingen van festivals. Weet jij welke we bedoelen en in welk land 
ze worden gehouden? 

a. Distant Heat Festival  Jordanië 5+5 

b. Tomatina   Spanje 5+5 

c. Festival Sonkran  Thailand 5+5 

d. Harbin Ice Festival of IJsbeeldenfestival   China of Nederland 5+5 

7. Addams Family  
Veel mensen hebben nog goede herinneringen aan de serie met de Addams Family. We vragen jullie in hun huid te kruipen en 
te zorgen voor een look-a-like foto. 

Foto wordt op een aantal aspecten van de outfit beoordeeld Outfit : 100 
Originaliteit max.180 Daarna worden de foto’s op orginaliteit beoordeeld 
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8. 
Cabaretiers 
Hieronder zie je 3 kolommen. In de eerste kolom staan namen van cabaretiers. In de tweede kolom namen van hun shows en in 
de derde kolom staan stukjes tekst.  
Welk stukje tekst hoort bij welke titel en bij welke cabaretier? Geef de combinaties van cijfer en letter. 

Najb Amhali 3  D 6  G 10+10 

Tineke Schouten 8  A 4  C 10+10 

Bert Visscher 2  F 5  H 10+10 

Jochem Myjer 1  B 7  E 10+10 

9. 
Knappe Koppen 
In elk tijdperk zijn er knappen koppen geweest die de show stalen door bijzondere uitvindingen. Sommigen werden er direct 
beroemd mee, maar er zijn ook uitvinders van wie we nog nooit gehoord hebben, terwijl hun uitvindingen inmiddels niet uit ons 
dagelijks leven weg te denken zijn. Wie bedoelen we, en over welke uitvinding gaat het? 

a) Robert Adler Draadloze afstandsbediening 10+10 

b) Harry Coover Secondelijm 10+10 

c) Wilhelm Leibniz Binair stelsel 10+10 

d) Pemperton Coca-cola 10+10 

e) Gesner Potlood 10+10 

f) Einthoven ECG/Galvanometer 10+10 

10. 
Meisje 
Een nu 14-jarig meisje haalde de finale van een landelijke zangcontest met een nummer uit een opera van Puccini, dat 
inmiddels door meer dan 20 miljoen mensen op YouTube is bekeken? 

a. Hoe heet dit meisje?   Amira Willighagen 5 

b. Op welke datum was die finale? 28 december 2013 5 

c. Met welk nummer zegevierde zij toen? Nessun dorma 5 

11. Bekende gezichten 
Ze zingen liedjes, spelen sketches, presenteren of komen op een andere manier op TV. Noteer hun namen onder de foto. 

a) Nick Schilder b) André Hazes jr. c) Peter Beense 5+5+5 

d) Corry Konings e) Corry van den Bosch f) Amira Willighagen 5+5+5 

g) Victoria Koblenco h) André Rieu i) Victor Mids 5+5+5 

TOTAAL 800 
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1. 
Buurtbarbecue 
Mariëlle gaat volgende week naar een grote barbecue en zij heeft gezegd dat ze voor de huzarensalade zal zorgen. Er komen 
30 mensen naar de barbecue en Mariëlle wil niets te veel of te weinig maken, ze houdt zich dus keurig aan het recept. 6 
personen zijn vegetarisch. Daarvoor maakt ze een aparte schaal en vervangt het vlees door een blikje erwten en een blik 

wortels. Dat is voldoende voor 6 personen. Wat is het boodschappenlijstje? 
Eieren 8 Gebraden fricandeau (vleeswaren) 600 g. 5+5 

Kruimige aardappelen 1500 g. Witte wijnazijn  57 ml. 5+5 

Appels 4 Mayonaise 225 g. 5+5 

Uien 4 Cherrytomaten 30 5+5 

Zoetzure augurken 12 Peterselie 12 5+5 

Zilveruitjes 38 Veldsla 282 g. 5+5 

Blikje erwten 1 Blikje wortels 1 5+5 

2. 
Restaurant Harboury 
Log tussen 20.30 en 21.00 uur in op de website www.harboury.nl en kijk live mee in de keuken. Masterkok Hein heeft een 
speciale boodschap voor de deelnemers aan de wijkkwis. Wat rookt hij niet? 

Paling 25 

3. 
Vergeten groenten 
We zetten steeds vaker ‘vergeten groenten’ op ons menu. Hieronder foto’s van een aantal vergeten lekkernijen uit de tuin. Vind 
bij de foto’s de juiste naam. Let goed op uit hoeveel letters het gezochte woord moet bestaan, sommige lekkernijen hebben 
namelijk meerdere namen. Noem deze eventueel voor extra bonuspunten. 

a) Aardpeer  (topinambur) 

b) Meiraapjes (Knolraap, 
meiknolletje, consumptieraap, 
herfstknol, herfstraap, tol, knol 
of raap) 

c) Snijbiet (warmoes) 5+5+5 

d) IJskruid 

e) Crosne (Japanse andoorn, 
Chinese artisjok, 
knolaardappel, Chinese 
aardpeer of stach 

f) Ramenas 5+5+5 

g) Mierikswortel h) Brave hendrik (ganzevoet) 
i) PATTISON (tulbandpompoen, 

keizers- of bisschopsmuts) 
5+5+15 

 
Extra bonuspunt andere naam: 1 

Extra bonuspunten bij juiste foto: 10 

4. 
Inhouden en gewichten 
Vroeger gebruikte men andere maten dat tegenwoordig.  

Streep = 1 mm 5 

Mud (= gewichtsmaat voor bijv. graan) = ong. 100 liter 5 

Stoop = ong. 2,42 liter, helft hiervan is Mengel of mingel 5+5 

5. Wijnglazen 
Er staan veertien wijnglazen op een tafel: zeven zijn vol en de andere zeven zijn halfvol. Verdeel deze glazen in drie groepen – 
zonder de hoeveelheid wijn in de glazen te veranderen – zodat elke groep dezelfde hoeveelheid wijn bevat. 

 
20 

6. 
Walking dinner 
Op een mooie dag in mei besluiten 4 mensen om een rondje door Moerenburg te lopen. Omdat ze onderweg toch wel wat 
honger krijgen, besluiten ze in onze wijk iets te eten (…). 

Starter: 4x broodplank 5 

Koud voorgerecht: 2x carpaccio, 1x gerookte forel, 1x salade met fetakaas 5+5+5 

Soep: 1x tomatensoep, 2x tomatensoep vegetarisch, 1x mosterdsoep 5+5+5 

Spoom: 4x spoom 5 

Hoofdgerecht: 1x visstoofpotje, 1x tortilla, 1x varkenshaasmedallions, 1x kipsate 5+5+5+5 

Kaas: 4x kaasplank 5 

Warm zoet nagerecht: 4x gevulde flensjes met warm fruit 5 

Koud zoet nagerecht: : 4x limocello-ijs 5 

Koffie/ thee:  4x 5 

http://www.harboury.nl/
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7. 
Hoe heurt het? 
In onderstaande tekst zijn woorden weggevallen. Deze zijn aangegeven met A,B, C etc. Aan jullie de taak om deze goed in te 
vullen in het schema onder de tekst. 

a) Gastheer / gastvrouw b) gekauwd c) geslikt  3+3+3 

d) alvorens e) excuseer f) nooit 3+3+3 

g) soeplepels h) theelepels i) dessertlepels 3+3+3 

j) te gaan stapelen   3 

k) verwelkomd l) recht zitten m) links 3+3+3 

n) soep o) rechts p) rechts 3+3+3 

q) buiten naar binnen r) op je schoot s) links 3+3+3 

t) je hand te heffen u) onopvallend  3+3 

8. 
Voedingsetiketten 
Het is moeilijk om goed voedingsetiketten te lezen. Het lijkt wel of fabrikanten deze bewust heel klein en lastig leesbaar op de 
voedingsmiddelen zetten.  

a) Het symbool e staat voor 'estimated', ofwel: de inhoud is ongeveer 500 ml.  10 

b) Wettelijk gezien, is een product pas light als er tenminste 30% minder calorieën, vet of suiker in zit.  10 

c) Bij 30% minder vet of suiker betekent het niet automatisch dat er ook 30% minder calorieën in zit. Vaak 
scheelt het maar een paar calorieën. 

10 

d) EU-ovaal: Fabrikanten die dierlijke producten gebruiken zoals vlees, vis, zuivel of eieren moeten door de 
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) erkend zijn. Dit kun je zien aan het nummer in het EU-
ovaal. 

10 

e) Namen voor suiker  (1 punt per juiste naam en max. 10) 10 

9. 
Woordenboek 
We zijn op zoek naar het langste woord voor/van een voedingsproduct? Let op: dit woord moet vermeld staan op  vandale.nl 
met daarbij als betekenis ‘iets van voedsel’! 

 Per letter: 1 

10. 
Sinaasappels 
Zat gezien, zat gegeten…. Maar wat nu als twee foto’s veel op elkaar lijken en toch verschillen? 
Zoek de verschillen en zet er een duidelijk cirkeltje om in de onderste foto. 

    20 verschillen 

Per 
verschil: 

2 
 

Max. 40 

TOTAAL 450 
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B. 
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.  

 Blossom: Wat is de geslachtsnaam van de getoonde bloemen? 

1. Delphinium 10 

2. Scilla 10 

3. Oxypetalum 10 

 v.d. Braak & Maas Fysio Antwoord vraag A 

Manuele therapie – Geriatrie – Kinderfysiotherapie - Sportfysiotherapie voor zowel recreatie als topsport 
- Dry Needling - Revalidatie na een operatie - Behandeling van de ziekte van Parkinson - Niet 
Aangeboren Hersenaandoeningen (NAH) – Longrevalidatie – Hartfalen - Reumatische aandoeningen - 
Medische trainingstherapie - Etalagebenen (looptraining) - Tape, medical taping concept - Cyriax 
manipulaties - Mulligan manipulaties 

Ieder juist antwoord: 
X1 

Max.: 10 

v.d. Braak & Maas Fysio Antwoord vraag B 

PoliDirect – Tandartsen – Podotherapie – Fysiotherapie – Ergotherapie - Huid- en Oedeemtherapie - 
Silver psychologie – Logopedie - Thebe Wijkverpleegkundigen – ContourdeTwern – Huisartsen - 
Apotheek 

Ieder juist antwoord: 
X1 

Max.: 15 

 Goedhart Finance 

Goedhart Finance BV 12002314 3+3 

Kifid 300.000231 3+3 

FFP -- 3+3 

DSI 229858 3+3 

KvK 18072577 3+3 

 Villa Pastorie 

Hoe heet de boot Une belle histoire 10 

Wat is de lengte van de boot 6.30 m. 10 

TOTAAL 105 
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1. 
Vrouwenvoetbal 

Op de finale van het EK voetbal tussen Nederland en Denemarken in augustus kwamen meer dan 28.000 toeschouwers af. De 
vraag is echter: voor welke wedstrijd was deze eervolle vermelding vóór de start van het EK weggelegd?  

FC Twente - FC Barcelona 10 

2. 
Teamsport 
Deze wordt gespeeld met 10 spelers per team, 12 spelers of 6 spelers. Elke speler draagt een stick met aan het uiteinde een 
netje, waarin hij/zij de bal houdt. De bedoeling van het spel is om de bal met behulp van de stick in het doel van de tegenstander 
te schieten, waarbij 1 doelpunt 1 scorepunt oplevert. 

Lacrosse 10 

3. 
Eredivisie 
Tijdens het allereerste Eredivisie-seizoen werden er natuurlijk direct een boel Eredivisie-records gezet. Eén specifiek ‘record’ 
werd in alle daaropvolgende jaren niet meer geëvenaard, tot aan het voetbalseizoen 2004–2005. In die jaargang van de 
Eredivisie waren er precies even veel …………….als in het eerste Eredivisie-seizoen. Wat hoort op de puntjes te staan? 

Brabantse ploegen 10 

4. 
Palmares 
Het is een prachtige erelijst: de Ronde van Italië meermaals winnen, de Waalse Pijl meermaals winnen, zeges in de Amstel Gold 
Race, Luik–Bastenaken–Luik, de Omloop Het Volk, de Ronde van Californië en zelfs een Olympische gouden medaille. Alleen 
de wereldtitel ontbreekt eigenlijk nog. Van wie is dit palmares?   

Anna van de Breggen 10 

5. 
Oeps 
Als je vragen over een en dezelfde sport moet beantwoorden, kom je er meestal wel snel uit. Nu krijg je echter wat vragen over 
een diversiteit van sporten. Waar zijn we naar op zoek? 

a) Fenerbahçe 
b) Koningsfianchetto (opening bij 

schaakspel) 
c) Darten, Afstand tot dartbord, 

hoogte van het dartbord 
10+10+10 

d) Basketball (vrouwen) e) Fierljeppen f) Ferret legging 10+10+10 

g) Midget golf   10 

6. 
Spel 

Een spel heeft twee spelers, elk van de spelers krijgt negen pionnen, de één zwart, de ander wit. Het spel wordt gespeeld op de 
24 punten (kruisingen en hoeken van de lijnen) op het speelbord. Er wordt geloot voor de eerste beurt. (…) 

Molenspel 20 

7. 
Team 
…. wint de competitie zes keer achter elkaar vanaf het seizoen 1970/71 tot het seizoen 1975/76. In deze zes seizoenen wint 
……. 131 wedstrijden, speelt drie keer gelijk en verliest acht keer. (…) 

Tilburg Trappers 20 

8. 
Denkertje 
Over wie hebben we het en bij welke sportmomenten? 

a) Jannes van der Wal b) WK dammen 10+10 

9. 
Waar gaat dit over? 
(A) stond al bij de eerste Olympische Spelen van Athene in 1896 op het programma: de winnaar was zelfs de eerste olympische 
kampioen in de moderne geschiedenis. Sinds 1996 staat deze sport voor vrouwen op het programma, (…) 

a) Hinkstapsprong b) Hinkstapsprong uit stand 10+10 

10. 
Nog een spel 
In dit bekende legspel bouwen de spelers gezamenlijk ……..op met al haar wegen, steden, kloosters en weiden. Door het 
inzetten van horigen scoren ze punten voor afgebouwde projecten. Elke beurt leg je één landtegel neer en mag je er één horige 
opzetten. (…) Welk spel? 

Carcassonne 20 

11. 
Bekend van … 
Deze plaatsen zijn voor een groep sporters van enorme betekenis geworden. In Rome vonden voor de allereerste keer voor hen 
wedstrijden plaats. Waar gaat dit over? 

paralympische spelen 20 

12. 
WK-voetbal 
Noem 5 landen die ooit op een WK-voetbal werden uitgeschakeld zonder een wedstrijd (in de officiële speeltijd, eventueel met 
verlenging) te verliezen? En in welke jaren was dat? 

2014 Nederland 5+5 

2014 Costa Rica 5+5 

2010 Nieuw Zeeland 5+5 

1998 België 5+5 

1982 Engeland 5+5 
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13. Wat is dit? [afbeelding]  

Officiële afmetingen van waterpoloveld 20 

14. 
Tennisspeelpoezen 
Wie zijn deze knappe tennissters? 

a) Alize Lim b) Anna Ivanovic c) Camila Giorgi 10+10+10 

d) Caroline Woznia e) Eugenie Bouchar f) Mandy Minella 10+10+10 

g) Maria Kirilenko h) Serena Williams i) Sorana Cirstea 10+10+10 

TOTAAL 390 
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1. 
Mooiste liedjes 
Afgelopen december werd aan 10 Bekende Midden-Brabanders gevraagd wat voor hen de mooiste drie liedjes waren. Welke 
persoon, zette welk liedje op no 1? Vul de letter in de laatste kolom in.  
Antwoord: uit BD van 9 december 2017 

1 B – 2 F – 3 H – 4 C – 5 G – 6 E – 7 D – 8 J – 9 A – 10 I 
Per juiste combinatie: 5 

Max.: 50 

2. 
Vlaams – Tilburgs weer 
In Vlaanderen en Tilburg hebben ze zo hun eigen taaltje om iets van of over het weer te zeggen. Welke uitspraken horen bij 
elkaar. Noteer de combinatie van cijfer en letter. Met dank aan Wim v.d. Wouw en Stichting Tilburgse Taol. 

1 F 2 P 3 I 4 A 5 L 6 O 
Per juiste combinatie: 5 

Max.: 80 
7 B 8 N 9 C 10 D 11 G 12 J 

13 H 14 E 15  K 16 M   

3. 
Leesplenkske 
Natuurlijk hebben we in Tilburg ook ons eigen leesplenkske, met versje erbij. De vragen hieronder gaan over dat versje. Het 
leesplenkske en het versje worden bewaard bij het Regionaal Archief. 

a. Welk soort brood wordt er benoemd? Mik, wit brood 5 

b. Waarvoor wordt de mand gebruikt? Aardappelen verzamelen op de akker 5 

c. Wat wordt gezegd over sla? Verse groente, zoals je kunt raden 5 

d. Hoe eet men het ei? Gekookt of gebakken 5 

e. Waar is de ‘tas’ voor? Om koffie in te doen 5 

4. 
Tilburgs Volkslied 
Het wordt nog steeds wel eens gezongen: het Tilburgs volkslied. Weet jij het antwoord op de volgende vragen? 
a. Wie heeft dit lied geschreven? Pater Piet Heerkens 10 

b. Wie zette er de muziek bij? Broer Leo en later frater Eufrasius 5+5 

c. In welk jaar werd het bekend? 1938 5 

d. In welke gedichtenbundel verscheen het? Den örgel 10 

e. Wat zijn de eerste twee regels op z’n Tilburgs? 
'k Zie oe daor zo geere ligge, 
Tilburg, waor 'k geboore ben, 

5+5 

5. 
Verven 
Nevenstaande afbeelding komt uit een boek uit de 16e eeuw over het verven van stoffen. Het garen wordt in strengen geverfd in 
een tobbe en met een speciaal houten gereedschap halen de textielververs het garen uit het verfbad 

a. Welke plantaardige grondstoffen werden 
toentertijd al gebruikt voor het maken van 
kleurstoffen? 

brazielhout, kermes, meekrap en wede 5+5+5+5 

b. Zwart verven was toen al lastig. Waarvan werd 

gebruik gemaakt om dit voor elkaar te krijgen? 
ijzer, kopersulfaat of tanine 5+5+5 

6. 
Symbolen 
Onderstaande symbolen werden onlangs gepubliceerd in Tilburg. Waarvoor stonden deze?  
Als je dat weet nog even husselen met de eerste letters en je hebt de naam van een bepaald soort dieren. 

Onderwerpen: Kindermishandeling, Snelfietsroute, Woninginbraken, Arme gezinnen, Energiezuinig, Restafval 
Woord = WAKERS 

X 

7. 
Sportverenigingen 
De namen van (voormalige) verenigingen in Tilburg zijn vaak samentrekkingen van bepaalde strijdkreten of bijvoorbeeld gewoon 
vernoemd naar de plek waar ze ontstaan zijn. Geef de betekenis van de volgende namen: 

GUDOK Goed Uit De Ogen Kijken 5 

SET Strijdt En Triomfeert 5 

SHOT Studenten Hockeyvereniging Tilburg 5 

SVG Sport Vereniging Gasthuisstraat 5 

WSJ Samentrekking van (sint) Willibrordus en Sint Jozef 5 

ATTILA Atletiek Tilburg Aaneen 5 

DOTO Door Ontspanning Tot Ontwikkeling 5 

JKT Judo Klub Tilburg 5 

NOAD Nooit Opgeven Altijd Doorspelen 5 

8. 
Onechte namen 
In de loop der jaren zijn namen van bekende Tilburgse plekken en gebouwen veranderd. Soms moet je ver teruggaan in de 
geschiedenis om er achter te komen hoe de oorspronkelijke naam was. Weet jij ze hieronder te noteren? 

a. De Heuvelse kerk St. Jozefkerk 5 

b. De Katsbogte Die Heiningen 5 

c. De Leij De nijwe (nieuwe) Leije 5 

d. De Looiersbeurs Rotterdamsche Korenbeurs 5 

e. Huize Moerenburg Mansus Moerenborch 5 

f. Festival Mundial 
Comité ter bevordering van Beeldende Kunsten en 

Kunstnijverheid Tilburg 
5 

g. De Buunder Grollegat 5 

h. Heikese kerk St. Dionysius kerk 5 
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i. Tilburgs Dierenpark Burgers Dierenpark 5 

j. Bs. Armhoefse Akker Don Boscoschool 5 

9. 
Tilburgse drankjes 
Tilburg kent een aantal stadsbieren zoals de Textiel Tripel, Heilige Honing, D’n Kruik (Kruikenbier), Tilburgs Praotwaoter, 
Bovenste bokbier en LaTrappe Dubbel/ Tripple of Isid’or. Daarnaast bestaat natuurlijk de Schrobbeler, een typisch Tilburgs 
drankje. Er zijn echter nog meerdere soorten likeur gebrouwen in Tilburg. Noem er 4 van de 7. 

o Hullie Gullie Chocoladelikeur: een zachte mix van chocolade en praline.. 

o Tilburgs Knipoogske: Uit gouden korenaeren Schiep God de Tilburgenaren En uit het 
restant Schiep hij de rest van Nederland. Deze spreuk siert het flesje. 

o Tilburgse Bolleke: Deze likeur heeft de heerlijke smaak van Toffee en is erg lekker om 
zo te drinken. Natuurlijk ook heerlijk in de koffie of ernaast. 

o Kruik Tilburgs Trots: De Koningslikeur die wij rondom de speciale Koningsdag van 
onze stad lanceerden. De smaak van abrikozen maakt deze drank met een alcohol-
percentage van 23% heel bijzonder 

o Piuswater 
o Peerke’s nat: kruidenlikeur 
o Het Tilburgs Kwartierke: Een heerlijke, bijzondere Tilburgse likeur. 'Waorheen en 

naor wie ge ok gaot, meej et Tilburgs Kwartierke komde noot te vruug of te laot.' 

Per juiste drankje: 10 
Max. 40 

TOTAAL 370 
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1. 
Spelletjes van toen 
De ouderen onder ons kennen ze zeker: urenlang zijn ze er zoet mee geweest. Bij welk plaatje hoort welk spel? 

1. Domino 2. Hamertje tik 3. Hinkelen 4. Mikado 3+3+3+3 

5. Electro (junior) 6. Ganzenbord 7. Wie is het? 8. Mens erger je niet 3+3+3+3 

9. Pim Pam Pet 10. Monopoly 11. Vlooienspel 12. Sjoelen 3+3+3+3 

2. 
Radio 
Je kent ze nog wel, die heerlijke radio’s van vroeger met links en rechts een luidspreker, zodat je een ‘stereo-weergave’ had. 
a. Uit welk jaar is nevenstaande radio (je mag er 3 

jaar naast zitten) 
1962 (dus tussen 1959 en 1965 is goed) 10 

b. Van welk merk? Philips 5 

c. Wat is de precieze naam? Plano buizenradio 10 

3. 
Herkenbaar? 
Je hebt er misschien zelf wel mee gewerkt. Kun jij thuisbrengen van welk soort apparaat hiernaast een deeltje wordt getoond? 

Typmachine 10 

4.  
Dozen 
Heb je enig idee, wat er vroeger in deze dozen werd gestopt? Eentje verklappen we alvast 

a) Hoed b) Borduurgaren c) Slagroomspuit 10 +10 

d) Lepeltjes e) Tabak f) Muziekrol 10+10+10 

5. 
Wijkgenoot 
Welke bekende Nederlander/Tilburger, opgegroeid in onze wijk aan de Spoordijk is te vinden op deze foto rechts bovenaan? De 
foto is genomen in Luxemburg en hij werd bekend met o.a. de Tumbleweeds. 

Ruud Hermans 10 

6. 
TV-series 
We bekeken een aantal series uit de oude doos. Series uit de tijd dat alles nog vrij rustig en gezapig was. Soms in zwart-wit, 
soms al in kleur. Weet jij de antwoorden? 
a. Wie zei heel vaak: “Ossiepossie”? Klukkluk 5 

b. Welk dier en uit een bekende serie die zijn naam droeg, kon drummen? Skippy 5 

c. Wat was de naam van de schele leeuw die van 1966 tot 1969 furore maakte? Clarence 5 

d. Naar de weg van welke plaats was Rob de Nijs op zoek? Hamelen 5 

e. In welke serie speelden ‘Little Joe’ en ‘Hos’ een hoofdrol? Bonanza 5 

f. Vanaf 1967 kwam een held uit Frankrijk op Tv die goed kon slingeren. Naam? Thiery la Fonde 5 

g. Wie riep nog al eens: “Pipooo, koeieeee!” Dikke deur 5 

h. Wie speelde de hoofdrol in Ivanhoe? Roger Moore 5 

i. Begin jaren zestig een serie met parachute-springende helden. Hoe heette die? Ribcord 5 

j. Hoe heette het hulpje van ridder Floris? Sindala 5 

7. 
Spel 
Heel wat jaartjes geleden kon je bij Moccona koffie gratis  ‘Oud Holandsche familiespellen’ krijgen. Wat is de naam van dit spel? 

Strijkweg en Geefwat spel 10 

8. 
Oude meesters 
Hieronder zie je een aantal fragmenten van schilderijen. Wij zijn op zoek naar: Naam van de schilder - Titel van het schilderij - 
Jaartal  

VERVALT  

9. 
Dansje uit de oude doos! 
Zoek op YouTube:  “Daar bij de waterkant” van Willie Batenburg. Speel dit af en doe de foxtrot. Als je de eerste stap voorwaarts 
begint op het eerste woordje “heb”, hoeveel stappen voorwaarts heb je dan gezet tot aan het einde van het nummer? 

44 
Precies goed: 10 

2 meer of minder: 5 

10. 
Nederlandstalig 
We hebben ze allemaal weleens meegezongen of geneuried. Ken je de teksten nog? Hieronder vind je een herkenbare zin uit 
diverse liedjes. Aan jou om de juiste zin te koppelen aan de uitvoerder(s). 

A. 5 B. 12 C. 6 D. 10 E. 7 F. 14 G. 11 H. 15 X 5 

I. 4 J. 9 K. 3 L. 13 M. 1 N. 8 O. 2  X 5 

TOTAAL 276 
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1. 
Bruglunch 
Een aantal jaren geleden werd voor het eerst een evenement georganiseerd om de wijken Jeruzalem, Hoogvenne, Fatima en 
Armhoefse Akkers samen te brengen op de brug van de voormalige rijksweg. 
a. Hoe heette dit evenement?  Bruglunch 5 

b. In welk jaar was dit? 2012 5 

c. Wat was de bijzondere opdracht ? Maken van een wijkgerecht 5 

2. 
Jeugdraad 
Een van de initiatieven van de Buurtraad was de vorming van een Jeugdraad. Helaas was dit initiatief geen lang leven gegund. 
a. In welk jaar ontstond de Jeugdraad?   2012 5 

b. Uit hoeveel leden bestond deze?         8 5 

c. Noem tenminste 4 voornamen van de leden 
Damiaan, Gijs, Midas Sofie, Smilla, Manouk, Vivian, 

Pim 
X5 

Max: 20 

3. 
Waterzuivering 
Op het terrein van de voormalige waterzuivering aan de Hoevense Kanaaldijk is een mooie overzichtsplaat te vinden van de 

installaties, zoals op de foto te zien is. Geef met een kruisje de precies de locatie van deze overzichtsplaat aan. 
Als je het pad neemt dat je voor je ziet, als je in de linkerhoek van Huize Moerenburg staat, kom je er 25 

4. 
Belangrijke personen 
In onze wijk zijn diverse straten vernoemd naar belangrijke personen. Hier zie je er een achttal. Schrijf de bijbehorende straten 
er onder. 

a) Cornelis Speelmanstraat b) Boerhaavestraat 10+10 

c) Van Imhoffstraat d) J.P. Coenstraat 10+10 

e) Van Heutszstraat f) Prof. Dondersstraat 10+10 

g) Pasteurstraat h) Jan van Beverwijckstraat 10+10 

5. 
Eten en drinken in onze wijk      
Het is goed vertoeven in onze wijk. Ook kunnen we op diverse plekken terecht om iets te eten en/ of te drinken. Hoeveel officiële 

eet- en/of drinkgelegenheden telt onze wijk eigenlijk? Noteer de namen. 

Te koop in Tilburg Were Di Voetbal Cafetaria Prinsenhoeve X 3 

Pelgrimhoeve Café Zomerlust Manege Hooijen X 3 

FC Tilburg Chopin Van Gool Buitenom X 3 

6. 
Foto-opdracht   
In onze wijk hebben we markante objecten zoals de kerktoren en het klooster maar er zijn er meer die wat minder opvallen maar 
daarom niet minder speciaal zijn. Hieronder zijn er 7 cryptisch omschreven. Welke objecten bedoelen we hier en maak er een 
foto van en zet deze op de stick. 

a) Mijn inhoud werd gedragen door jong en oud, wat 
een zeikzooi; ik heb een groene sticker aan de 
voor en achterkant 

Incontinentie container op 
het plein bij de Aldi 

Per juist antwoord: 10 
 

De juiste foto: X15 

b) Ik hang er al jaren; gelukkig is mijn uitzocht nu wat 
ruimer; ik spreek al een aardig woordje Pools; elk 
huisje heeft zijn kruisje 

Kruisbeeld op zijkant 

klooster in Loudonstraat 

c) Ik lijk wel een kerstboom zonder takken; kruip 
maar niet onder mij door; ik ga op en neer en op 
en neer; mijn baas is vlakbij 

Slagboom draaibrug aan 

de Oisterwijksebaan 

d) Het lijkt wel of je op wintersport bent; ik ben de 
spannendste attractie in ons buurtpretpark; Ik 
eindig meestal met een knal 

Kabelbaan in speeltuin de 

Holle boom 

e) Mijn vier grote broers op de kerktoren zijn helaas 
overleden; de Kaauw Errepels en de KBO lopen 
onder mij door; ik zorg ervoor dat je op tijd bent 

Klok boven de deur van 

de Pelgrimhoeve 

f) Er kan zeker 100 man zitten; het is er 
tegenwoordig niet meer zo druk; Ik dien 
tegenwoordig een andere FC; mijn kelder is nog 
wel volop in gebruik 

Henk Pelikaan tribune bij 

FC Tilburg 

g) Eigen worstenbroodjes worden hier ook gegeten; 
de buren van het rode bietje? Modern object in 
Brabants landschap. 

Huis van Theo Pastoor in 

Moerenburg 

7. 
Hoge nood 

Carolientje, 10 jaar oud, gaat met haar opa en oma wandelen in Moerenburg, om daar mooie foto’s te maken voor haar IVN-
schoolproject. Eerst wordt nog wat gedronken bij Café Zomerlust. Daarna beginnen ze vol goede moed aan hun wandeling. Ter 
hoogte van het toekomstige (…) 

Nee 10 
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8. 
Wijkblad 
Heb je het wijkblad vorig jaar goed gelezen? Dan herken je vast een aantal kopteksten uit de verschillende nummers. Vul de 
ontbrekende woorden in en maak van de beginletters een gebruiksvoorwerp. 

Buurtraad – Stadscamping – Huiszwaluwen – Redactievergaderingen – Oudste – 
Auto - Armhoef - Kerkhovense Molen – Diverse – Carré 

Antwoord: SCHAAKBORD 

Per juist antwoord: 5 
Eindwoord: 10 

Max.: 60 

9. 
Evenement 
Op 18 november 2017 werd er in de Pelgrimhoeve een evenement gehouden. 

a. Wat was de naam van dit evenement?   Heel Armhoef zingt 5 

b. Onder welke naam (we bedoelen dan voor 2016!) 
was dit evenement eerst bekend?   

Liedjescafé 5 

c. Door welke vriendengroep werd het evenement 
toentertijd georganiseerd? 

De Slabbers 5 

d. Wat is de titel van het extra lied dat op 18-11-2017 
werd gezongen?  

Ich bin wie du 5 

e. Er stond een verwijzing naar de wijkkwis op het in 
vraag 4 vermelde vel, wat was die verwijzing?   

Wijkkwis-logo stond onderaan vel 5 

f. Lever het in vraag d vermelde vel in. Controleren of vel in de tas aanwezig is 25 

10. Daendelsstraat 

In de Daendelsstraat staan zes huizen. Hierin wonen huishoudens. Kun je van elk adres aangeven welk huishouden hier woont 

1. Groenendijk 2. Van Geel 3. De wit 5+5+5 

4. Grijsen / Van Grijswijk 5. Rodenburg 6. Zwartkruis 5+5+5 

11. Van Gool 
Michaël en Elly van Gool hebben jarenlang een fritessalon gehad in de JP Coenstraat. De jaren daarvoor hadden de ouders van 
Michaël al een friteszaak die zelfs een keer in dezelfde straat verhuisde. 

a. Hoe heette de straat waar het allemaal begon? Cornelis Speelmanstraat 5 

b. Op welke huisnummers? 2 en 19 5+5 

c. Welke zaken zaten voorheen in de JP Coenstraat 
42? 

Van Stiphout Verwarmingen; Van Gorp Automaterialen;  

Kaashandel Hub van de Hout en Vishandel ‘De 

Oceaan’. 

5+5+5+5 

12. Tilburgse Revue 
Er blijkt een memoryspel in onze wijk in omloop te zijn van de Tilburgse Revue. Het spel is echter een beetje door elkaar 
geraakt, waardoor de kaartjes bij verschillende teams in de tas zitten. Zorg dat je het compleet hebt 

 VERVALT  

TOTAAL 480 
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1. 
La Poubelle 
Hoeveel vlaggen staan er buiten bij La Poubelle in Tilburg? 

4 10 

2. 
Te Koop 
Op de site www.tekoopintilburg.nl staat een filmpje: Te Koop in beeld. Welk nummer wordt er als achtergrondmuziek gebruikt. 
Geef naam en artiest. 

Porcelain van Moby 5+5 

3. Locked 
Iemand van jouw team die goed is in rekenen wordt op een bepaald tijdstip in de Pelgrimhoeve verwacht (zie ticket in de tas). 
Wat is het antwoord op de vraag die daar gesteld is? 

 Hoeveel escape-rooms heeft Locked nu open?   8 
Per staaf: 5 

Juiste antwoord: 25 

4. 
GH Events 
Wanneer en door wie werd GH Events opgericht? 

begin 2014 door Geert Hendriks 5+5 

5. 
Kavavlam 
De naam van dit bedrijf is ontleend aan een figuur in een stripverhaal. Welke is dat? 

Strip van Batman 10 

6. 
Moonen Kwekerijen Udenhout 
Ga naar Blossom Bloembinders, in de etalage ziet u een 10-tal planten. 
Wij vragen jullie de geslachtsnaam en de soortaanduiding van de planten te geven. Om het jullie wat makkelijker te maken 
hebben we er al enkele namen bij liggen.  

 Baptisia  australia 3+3 

 Vaccinium  corymbossum 3+3 

 Imperata  cylindria 3+3 

 Astrantia  major 3+3 

 Tracheleospernum  jasminoides 3+3 

 Fothergilla  major 3+3 

 Gilenia  trifoliata 3+3 

 Hydrangea  paniculata 3+3 

 Ameria  maritima 3+3 

 Olearia  haastii 3+3 

7. 
Mettre a Table 
Wat is de oplossing van dit cryptogram? Dat beestje is niet van fijn porselein….   

dikkopje 10 

8. 
Voetverzorging bij Noortje 
Op de website www.voetverzorgingbijnoortje.nl worden twee deelbehandelingen aangeboden. Voor de 2e genoemde 
deelbehandeling gebruikt Noortje een product. Welk product is dat en waarvoor kan het nog meer gebruikt worden?  

SMIG en wordt ook gebruikt voor kunstgebitten 5+5 

9. 
Dierendag 
Bij Dierendag staat een aquarium in de etalage, hoeveel vissen zitten hierin? 

 9 
Juist: 15 

1 meer of 1 minder: 5 

10. 
Café Zomerlust 
Wie stond bekend als de zingende kastelein van Café Zomerlust in de jaren ’50? 

Louis van Sprang (2e man van Doortje) 10 

11. 
Abella Coaching 
Abella coaching richt zich op studievaardigheden en de begeleiding aan beelddenkende kinderen die vastlopen op school. Maar 
waar staat de naam ‘Abella” eigenlijk voor? 

Abella" is Catalaans voor honingbij en dat is ook de betekenis van mijn naam. 10 

12. 
Natuurlijk Voetreflex  
is een praktijk in voetreflexologie.  Kun je met een kruisje het reflexpunt van de bijnieren, milt, hypofyse en appendix aangeven? 
Waarom wel, waarom niet? 

Kan niet, dit reflexpunt zit in de rechtervoet 10 

13. 
Wereldbubbels 
heeft sinds kort een nieuwe cava die nergens anders in Nederland te koop is. Wat is de letterlijke vertaling van dit merk? 

Ga je gang 10 

http://www.tekoopintilburg.nl/
http://www.voetverzorgingbijnoortje.nl/
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14. Bakkerij Couwenberg 
In de etalage van deze bakkerij aan de Hoevenseweg staat vanavond een dier met een opening. Opdracht: Maak een foto van 
het dier met een hoofd van 1 van jouw teamleden er doorheen. Zet deze op de Wijkkwisstick. 

 Foto controleren 25 

15. 
Fysio Binnenstad 
In de zomer gaan we er in Spanje graag naar toe, maar wanneer die gekneusd zijn kan dat behoorlijk pijnlijk zijn. Naar welk 
lichaamsdeel in het Latijn zijn we op zoek?  

Costa (ribben) 10 

16. Pelgrimhoeve 
Wat is de tekst op de oorspronkelijke gevelsteen die je passeert bij binnenkomst van de Pelgrimhoeve 

 De parochianen bouwden dit huis 2 april 1949 10 

TOTAAL 235 
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C. 
Een wijk als de Armhoefse Akkers heeft recht op een eigen koekje, waarin onze identiteit van ‘een dorp in de stad’ tot uiting 
komt. Laat dus je inspiratie de vrije loop en maak ZELF met je team een overheerlijk koekje. 

De speciale jury kent rapportpunten toe voor: 
creativiteit, smaak en presentatie. 

Voor alle drie onderdelen worden de rapportpunten opgeteld x 10 
en vervolgens : 2 

Voor de 3 finalisten komt er de omgekeerde rangschikking x 10 bij 

Foto ingrediënten 10 

Foto recept 10 

Foto maken beslag/deeg 10 

Foto baksels in de oven 10 

Foto baksels uit de oven 10 

Foto resultaat + makers 10 

 
 360 

C.  

De speciale jury kent rapportpunten toe voor: 
originaliteit, kleding, uitvoering en enthousiasme in 
de zaal. 

Voor alle vier onderdelen worden de rapportpunten opgeteld x 10 
En vervolgens : 3 

 
     400 
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Je herinnert je vast nog wel de tijd, dat je op examen moest. Het lokaal of de gymzaal ingericht met rijen losse tafeltjes keurig op 
enige afstand van elkaar gezet. Nu is het tijd voor de lopende band…. 

- een potlood 
- een gum 
- een liniaal 
- een rekenmachientje 

- een flesje drinken 
- en wat papieren zakdoekjes voor 

het zweet 
 

Per onderdeel: 1 
 

Wat is het antwoord op de vraag? 

bellenblaas bingo Boter, kaas en eieren 

Ieder juist antwoord x2 
Max.: 94 

Dammen domino elastieken 

Etch a sketch Fidget spinner ganzenbord 

Hamertje tik hinkelen Hoela hoop 

insteekmozaïek jackeroo Jeu de boules 

puzzelen knikkeren kleuren 

Kolonisten van Catan kwartet lectron 

lego loomen mastermind 

Mini loco Mens erger je niet monopoly 

nerf Nintendo DS poppenwagen 

rummikub scrabble sjoelbak 

skateboard stelten stoepkrijt 

stratego stuiterbal Touwtje springen 

verkeersspel View master vlooienspel 

voetbal waterpistool Zwarte Piet 

4 op een rij 30 seconds  

TOTAAL 100 

 
 

 

 

  

 
Inzetten Joker 

Voor het team dat het hoogste scoort 
in de categorie met de Joker: 100 

 

 
  MAX SCORE 5400 

 


