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Welkom!
Super leuk dat jullie deelnemen aan de eerste editie van de Hoeksche Waardse Huiskamer Quiz.
We hebben verschillende categorieën bedacht en uitgewerkt, zodat er voor iedereen wel wat bij
zit. De opdrachten en categorieën zijn uiteenlopend van hersenkrakers tot doe-opdrachten. Ook
aan de kinderen is gedacht, namelijk een kindercategorie genaamd kinderspel.
Ter voorbereiding op jullie tactiek:
• Spelleiding wij zijn te bereiken via mail (nederlandenoranje@gmail.com) en WhatsApp
(06-20215528). Voor vragen kunnen jullie daar terecht;
• Verdeel de taken binnen je team. Uiteraard is het aan jullie om dit wel of niet te
doen. Speltip 1: spreidt uw kansen;
• Hulplijnen, Google, encyclopedieën, etc. zijn toegestaan om de opdrachten te voltooien.
Echter is het bij sommige opdrachten verstandig om goed na te denken of andere te
raadplegen;
• Waag eens een gokje. Soms is het kennis die niet geschreven is, dus durf een gokje te
wagen. Speltip 2: niet geschoten is altijd mis;
• De categorieën staan op kleur. Aan de kleur van de titel is te zien wat voor vraag het is en
wat je kan verwachten;
• Houdt het netjes en wees voorzichtig! De huidige maatregelen zijn niet voor niets, dus
wees voorzichtig en denk aan elkaar. Daarnaast houden wij ook van netjes, dus zorg dat
je het werkboek netjes op juiste paginavolgorde inlevert;
• Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Oranjevereniging Nederland en Oranje is niet
aansprakelijk voor ongevallen c.q. schade tijdens de activiteit;
• Delen van beeldmateriaal een aantal opdrachten vraagt om het sturen van een foto als
bewijs. Door deel te nemen aan de Hoeksche Waardse Huiskamer Quiz stem je ermee in
dat beeldmateriaal die gemaakt wordt en/of wordt toegezonden gebruikt wordt op de
website en social media van Oranjevereniging Nederland en Oranje.
BELANGIJK:
• Dit werkboek moet, compleet en op volgorde, vandaag (27 april 2020) ingeleverd
worden. Leg het werkboek in de plastic doos die op het grasveld staat bij Oranjestraat
16. De inlevertijd staat op de kaft geschreven. Te laat inleveren = strafpunten.
• De uitslag van de Hoeksche Waardse Huiskamer Quiz volgt op dinsdag 5 mei. Jullie
ontvangen nog een mail met informatie over hoe we dit gaan bekendmaken.
Heel veel succes en plezier toegewenst!
Namens het gehele bestuur van Oranjevereniging ”Nederland en Oranje”
Vera Aardoom, Demi Bakhuizen, André v.d. Berg, Arie v.d. Berg, Charlene Biesheuvel, Yasmin
Bodegom, Nadya Hoogerboord, Bob van der Linden, Henk Luijendijk en Truus Middelhoek.

Moet te doen zijn…
De vragen van ‘Moet te doen zijn’ vragen wat creativiteit van
jullie team en leden.

Tour de Waard…
Ken jij Heinenoord en de Hoeksche Waard? Of geef je deze categorie op
voorhand al op?

Wie weet het…
Kennis is macht wordt er vaak gezegd. In deze categorie klopt dit ook
echt. Ben jij de slimste Hoeksche Waarder?

Picture this…
Soms zeggen foto’s meer dan woorden, maar dan moet je ze wel
kunnen plaatsen. Weet jij wie/wat er is afgebeeld?

Breinbrekers…
Tel even rustig tot 10, ga er goed voor zitten! Vergeet niet om
tussendoor even pauze te nemen.

Net als in de film…
Wie wil het niet? Iedereen heeft wel een film of serie waar je zo heerlijk
bij ontspant, maar zorgt deze categorie ook voor ontspanning?

Kinderspel…
Speciaal voor de (volwassen) kinderen in het team hebben we ook een
aantal kinderpuzzels toegevoegd.
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Prijzen HW Quiz Heinenoord
Als Oranjevereniging kunnen wij niet zonder leden en sponsoren. Veel van onze sponsoren zijn
lokale ondernemingen die het zeker in deze tijd, niet altijd even makkelijk hebben. Om ze te
steunen zijn er tegoedbonnen ter waarde van €20,- te winnen. De winnaars worden bekend
gemaakt op dinsdag 5 mei. Jullie ontvangen nog een mail over hoe dit gedaan gaat worden.
•
•
•
•
•
•
•
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Bakkerij Voordijk
Buurtsuper Nelemans
Cafetaria ’t Hoekie (DanceBattle)
Happy Flowers
K@ppercino
Restaurant ’t Land van Wale
Van Herk Fruit

Moet te doen zijn…
Vraag 1: PennyCollector
Je kent dat wel, van die mensen die de gekste dingen verzamelen.
Postzegels, vita mini’s pokemonkaarten, voetbalkaartjes, spaarzegels,
handtekeningen, je kunt het zo gek niet opnoemen of iemand spaart het.
Nu hebben wij een verzamelaar in ons bestuur die gek is op munten. We
willen hem daarom verrassen en jullie vragen zoveel mogelijk 5 centjes
te verzamelen.
Iedere 5 eurocentje met een UNIEK jaartal levert punten op. Lever de
verzamelde muntjes (in een zakje) met dit werkboek in.

Vraag 2: Tussen Kunst en Quarantaine
Bijna iedereen is wel bekend met het programma
‘Tussen Kunst en Kitsch’. Nu is een nieuwe trend
ontstaan, namelijk tussen Kunst en Quarantaine.
Hoeveel kunstwerken kunnen jullie namaken?
Stuur het origineel en jullie versie naar
nederlandenoranje@gmail.com onder vermelding
van je teamnaam en vraag 2.

Vraag 3: Tekenkunst
Een kunstwerk na doen is misschien nog wel makkelijk, maar kan jij ook een kunstwerk zelf
maken? Laat je inspireren door een bekende kunstenaar/schilder of laat ons je eigen
kunstzinnigheid zien. Stuur een foto van je kunstwerk(en) op naar
nederlandenoranje@gmail.com onder vermelding van je teamnaam en vraag 3.

Vraag 4: Een dag niet gelachen…
Social media is niet meer weg te denken. Foto’s, video’s, nieuws, etc worden continu gedeeld.
Wij zijn benieuwd wat volgens jullie de grappigste video is dat op het internet te vinden is. Stuur
de link naar nederlandenoranje@gmail.com onder vermelding van je teamnaam en vraag 4.

Vraag 5: Moppentappen
Lachen is gezond en daarnaast zijn we dol op moppen. Stuur je beste, origineelste, gekste en/of
vieste mop in en verdien punten. Stuur de mop naar nederlandenoranje@gmail.com onder
vermelding van je teamnaam en vraag 5.
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Moet te doen zijn…
Vraag 6: reclames
Niet alleen wij als Oranjevereniging moeten het hebben van commerciële bedrijven, maar de
televisiezenders ook. Soms zit je voor je gevoel meer naar reclame te kijken, dan het programma
zelf. Dat komt vandaag goed uit, want bij welk merk horen de volgende beschrijvingen?
1

Heerlijk helder

Antwoord:
2

Je bent een rund als je met …

Antwoord:
3

Gamma

Geen punt

Antwoord:
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Zuivel online

Dat zeg ik!

Antwoord:
9

M&M

Is goed voor elk

Antwoord:
8

Belastingsdienst

Smelt in de mond, niet in de hand

Antwoord:
7

Maggi

Leuker kunnen wij het niet maken, wel makkelijker

Antwoord:
6

VVN (Veilig Verkeer Nederland)

Een beetje van jezelf, een beetje van

Antwoord:
5

Sire

Zeg het hardop!

Antwoord:
4

Heineken

Karwei

Moet te doen zijn…
Vraag 7: Brabantse nachten zijn lang
Niet alleen de Brabantse nachten zijn lang, hier in de Hoeksche Waard kunnen de inwoners er
ook wat van. Toch zijn wij benieuwd of jullie ook kennis hebben over Carnaval. De polonaise in
de tent is geen probleem, maar wat staat hieronder op zijn Carnavliaans geschreven?
1

Agge mar leut et!

Antwoord:
2

Kruikenstad

Antwoord:
3

Bergen op Zoom

Witte wèt is

Antwoord:
9

Jij hebt geen filter nodig

Krabbegat

Antwoord:
8

Wij gaan het helemaal maken

Gij hèt gin filterke nôodeg!

Antwoord:
7

‘s-Hertogenbosch

Wij gaon et himmòl maoke!

Antwoord:
6

Outfits

Oeteldonk

Antwoord:
5

Tilburg

Pekskes

Antwoord:
4

Als je het maar naar je zin hebt

Weet je wat het is

Lampegat

Antwoord:

Eindhoven
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Tour de Waard…
Vraag 8: zoek en gij zult vinden
De Hoeksche Waard heeft diverse rotondes. Echter zien we deze nooit van bovenaf, terwijl dit
best de moeite waard is in sommige gevallen. Weet jij waar de afgebeelde rotondes liggen?

Heinenoord, Tienvoetweg/N217

’s-Gravendeel, N217

Nieuw-Beijerland, Buitenom/Spuidijk
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Oud-Beijerland, Poortwijk

Strijen, Trambaan

Numansdorp,
Rijksstraatweg/Energieweg

Tour de Waard…
Vraag 9: Huh…
Johan ’t Hooft is voorzitter van de werkgroep dialecten Hoeksche Waard en heeft ons geholpen
met de vragen over ons mooie dialect.
Oud en jong het maakt niet uit, maar je kunt zomaar het “risico” lopen dat er twee of meer
Hoeksche Waarders met elkaar staan praten. Je hoort misschien dingen, die je direct begrijpt.
Maar er kan toch wel eens iets bij zijn, dat je nog nooit hoorde………
1:

Da’s ok gêên happie

Antwoord:
2:

Dat is ook geen leuke bezigheid

Blankwarnas

Antwoord:

Letterlijk: Black Varnish (Eng). Soort zwarte vernis, die vroeger vaak op
buitenmuren werd gestreken. Was tegen waterdoorlating

3:

Schoer

Antwoord:
4:

Schouder

De Hutte

Antwoord:

Verzameling huizen tussen Klaaswaal en Zuidzijde ter hoogte van deScheidweg

/ Kreekweg

5:

Higgendewig

Antwoord:
6:

Ten houweles komme

Antwoord:
7:

Gierig

Hij schijt niet voor elleve

Antwoord:
9:

Gezegd wanneer iemand zo lang met iets doorgaat tot het een keer fout gaat

Weune

Antwoord:
8:

Snel tussendoor.

Hij is erg gierig

Verkuvereerd zijn

Antwoord:

In zijn/haar nopjes zijn
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Tour de Waard…
Vraag 10: Weet je nog…
De Oranjevereniging van Heinenoord heeft al verschillende activiteiten georganiseerd. Weet jij
welke activiteiten hieronder is vastgelegd?
Foto 1:

Heinenoord Live

Foto 2:

Spooktocht

Foto 3:

Ik hou van Heinenoord/Zeskamp

Foto 4:

Heinenoord’s got talent/Playbackshow (Koningsdag)
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Tour de Waard…
Foto 5:

Zeepkistenrace

Foto 6:

4 mei/stille tocht/dodenherdenking

Foto 7:

Poffertjes bakken (Koningsdag)

Foto 8:

Da Capo zomeravond concert

11

Tour de Waard…
Foto 9:

Nieuwe ledenwervingsactie

Foto 10:

Lichtjesoptocht

Foto 11:

NL doet

Foto 12:

Bevrijdingsconcert
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Tour de Waard…
Vraag 11: Hoeksche Kennis Quiz
1

Uit hoeveel dorpen (buurtschappen niet meegerekend) bestaat de Hoeksche Waard?

Antwoord:
2

In welke dorpen was het monument ‘Levenslicht’ te zien?

Antwoord:
3

dagelijks tussen 5:30 uur en 23:00 uur

Wat is de slogan van gemeente Hoeksche Waard?

Antwoord:
10

met de pont (veerpont ’s-Gravendeel en Wieldrecht)

Vanaf en tot hoe laat kan je met de Queen Jacqueline overvaren?

Antwoord:
9

Binnenmaas (incl. ’s-Gravendeel), Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

Hoe kon je reizen naar Dordrecht toen de Kiltunnel nog niet was aangelegd?

Antwoord:
8

2019

Welke gemeentes zijn toen gefuseerd?

Antwoord:
7

Bram van Hemmen

In welk jaar zijn de gemeentes gefuseerd tot gemeente Hoeksche Waard?

Antwoord:
6

Peter v/d Velden, Govert Veldhuijzen en Jan Pieter Lokker

Hoe heet de huidige burgemeester van de Hoeksche Waard?

Antwoord:
5

Piershil, Oud-Beijerland en Strijen

Welke burgemeesters zijn actief geweest in 2019 voor gemeente Hoeksche Waard?

Antwoord:
4

14 dorpen

Meer dan waard

Wat vieren wij als Oranjevereniging van Heinenoord in 2021?

Antwoord:

90 jarig bestaan
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Tour de Waard…
Vraag 12: Weet je nog…
Het is jullie vast nog niet ontgaan dat wij helemaal weg zijn van onze caravan. In 2016 is hij in
ons leven gekomen en hebben we er al een hoop plezier van gehad. We hebben uiteraard van
elk levensjaar wel een aantal foto’s, want bij (bijna) elk feestje was hij wel aanwezig. Kan jij
vertellen op wel evenement de onderstaande foto’s van onze caravan zijn gemaakt en waarvoor
hij werd ingezet?
Foto 1:

Koningsdag - selfiebox

Foto 2:

Lichtjesoptocht – verkooppunt en DJ booth

Foto 3:

Koningsdag – groetjesmuur

Foto 4:

Spooktocht – laboratorium tegengif
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Tour de Waard…
Foto 5:

Heinenoord live - gastenboek

Foto 6:

Koningsdag – muziek caravan

Foto 7:

Heinenoord live – alcoholvrije cocktails

Foto 8:

Aanschaf van de caravan
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Tour de Waard…
Vraag 13: 75 jaar vrijheid
De volgende vragen zijn opgesteld door Veteranen Comité
Hoeksche Waard.
1 - Waar staat dit herdenkingsmonument?
Aan het Jack Dawson Greenpad te Blaaksedijk , Heinenoord
2 - Welke school heeft dit monument geadopteerd?
De burgemeester van Bommelschool te Heinenoord.

3 - Hoeveel voor onze vrijheid gesneuvelde,
geallieerde vliegtuigbemanningsleden worden op dit
monument herdacht?
(79 en 87 ivm verwarring vraagstelling)
4 - Wanneer en waar werd dit monument onthuld ?
6 juni 2015 te Oud-Beijerland

5 - In welke plaats bevinden zich deze Britse
oorlogsgraven ?
Strijen
6 - Welke Nederlandse oorlogsslachtoffers liggen hier
ook begraven ?
J. van der Heide en W. Jansma van der Ploeg
7 - Waar ligt Pilot Officer Robert W.H. Echlin (RAF 600 Squadron) begraven ?
Piershil
8 - Op welke datum sneuvelde hij voor de terugkeer van onze vrede en vrijheid ?
10 mei 1940
16

Wie weet het…
Vraag 14: Make that the cat wise?
Hopelijk is jullie talenknobbel beter als die van ons, want wij snappen hier geen snars van. In
welke taal staat hieronder geschreven:
“Hoeksche Waard is de leukste gemeente van Nederland”?
1

Hoeksche Waard est la plus belle municipalité des Pays-Bas

Antwoord:
2

Qui viatoribus Hoekschewaard est oppidum in Netherlands

Antwoord:
3

Pools

Hoeksche Waard - самый красивый муниципалитет в Нидерландах

Antwoord:
10

Chinees

Hoeksche Waard to najładniejsza gmina w Holandii

Antwoord:
9

Deens

Hoeksche Waard 是荷蘭最好的自治市

Antwoord:
8

Spaans

Hoeksche Waard er den pæneste kommune i Holland

Antwoord:
7

Mongools

Hoeksche Waard es el municipio más bonito de los Países Bajos.

Antwoord:
6

Italiaans

Hoeksche Waard бол Нидерландын хамгийн сайхан хот юм

Antwoord:
5

Latijns

Hoeksche Waard è il comune più bello dei Paesi Bassi

Antwoord:
4

Frans

Russisch

Hoeksche Waard はオランダで最も素晴らしい自治体です

Antwoord:

Japans
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Wie weet het…
Vraag 15: Bekend Hoeksche Waard
De Hoeksche Waard krijgt steeds meer bekendheid, maar wisten jullie dat ons prachtige eiland
ook vele bekende Nederlander heeft (gehad)?! Waar in de Hoeksche Waard hebben de volgende
BN’ers gewoond of wonen daar nog? En hoe heten zij?

1. Gerard Cox – Heinenoord/Blaaksedijk/Mijnsheerenland

2. Jan Boskamp – Zuid-Beijerland

3. Paul Elstak – Mijnsheerenland

4. Joop Hiele - Maasdam
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Wie weet het…

5. Adri van Tiggelen – Oud-Beijerland

6. Gert Van ’T Hof - Piershil

7. Kees Verkerk – Maasdam/Puttershoek

8. Jort Kelder – Oud Beijerland
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Wie weet het…
Vraag 16: spellen & games
Wie er niet dol op een spelletje? Zeker met de huidige situatie is dit niet meer weg te
denken. Lekker old-skool een bordspel of misschien liever een game op een console of
computer? Weet jij welke spellen en games in de foto’s staan?

Spel 1:

Stef stuntpiloot

Spel 2:

Poker

Spel 3:

Yathzee

Spel 4:

Sequent

Spel 5:

Kolonisten van Catan

Spel 6:

Kaartspel

Spel 7:

30 seconds

Wie weet het…

Spel 1:

Mario Party

Spel 2:

Call of Duty/Black OPS

Spel 3:

FarCry

Spel 4:

Just Cause

Spel 5:

South Park/The fractured but whole

Spel 6:

New super mario bros

Spel 7:

Captain Toard

Spel 8:

GTA (Grand theft Auto)

Spel 9:

Gran Turismo

Spel 10:

Singstar
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Wie weet het…
Vraag 17: Geloof het of niet
De Hoeksche Waard heeft diverse kerken en geloofsovertuigingen. Weet jij in welk dorp de
onderstaande kerken staan?
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Wie weet het…

Foto 1:

Mookhoek

Foto 2:

Klaaswaal

Foto 3:

Strijen

Foto 4:

Oud-Beijerland

Foto 5:

Nieuw-Beijerland

Foto 6:

Mijnsheerenland/de Greup

Foto 7:

Heinenoord

Foto 8:

Mijnsheerenland

Foto 9:

Sint Anthoniepolder

Foto 10:

Goudswaard

Foto 11:

Piershil

Foto 12:

‘s-Gravendeel

Foto 13:

Cillaarshoek

Foto 14:

Oud-Beijerland
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Wie weet het…
Vraag 18: Waar of niet waar?
Zijn jullie goedgelovig of checken jullie alles? We zijn benieuwd of jullie weten wat waar is en
wat we verzonnen hebben!
Waar
Waar
Niet waar

Waar

Niet waar

Waar
Niet waar
Waar

Waar
Waar
Niet waar
Waar
Waar
Niet waar
Waar

Waar
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Wie weet het…
Vraag 19: Boekenworm
Bibliotheek Hoeksche Waard heeft ook een aantal vragen aangeleverd. Weet
jij het goede antwoord op de vragen die hieronder staan?
1.
Vraag: Schreef de HW schrijfster Gerda van Wageningen méér of minder dan
120 boeken?
Antwoord:

Meer

2.
Vraag: Welk damesblad bestaat langer ? Margriet of Libelle
Antwoord:

Libelle 1934 (Margriet 1938)

3.
Vraag: Wat is de titel van het boek over de maîtresse
Geertje Dircx die door Rembrandt naar het spinhuis in
Gouda werd gestuurd?
Antwoord:

Schilderslief

4.
Vraag: Eén van de bekendste schrijvers ter wereld is William
Shakespeare. In welke plaats is hij geboren én overleden ?
Antwoord:

Stratford upon avon

5.
Vraag: Wat hadden de kinderen in het beroemde boek van Thea
Beckmann aan toen zij op kruistocht gingen?
Antwoord:

Spijkerbroek
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Picture this…
Vraag 20: Vreemde vogels
Schrijf per vogel de officiële naam op onder de desbetreffende afbeelding.

Ooievaar

Boerenzwaluw

Grote burgemeester

Kauw

Oehoe

Torenvalk

Huismus

Rotgans

Holenduif

Picture this…
Vraag 21: Als een vis in het water
Schrijf per vis de officiële naam op onder de desbetreffende afbeelding.

Spiering

Griet

Regenboogforel

Bot

Ansjovis

Aal of paling

Goudvis

Baars

Zalm
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Picture this…
Vraag 22: In the mix
Hieronder staat steeds een foto die gemaakt is van twee foto’s. Weet jij wie hier samen op de
foto staan?

1–

Geert Wilders

2 – Mark Rutte

1–

Will Smit

2 – Brad Pitt

1 – Barack Obama

1 – Rob Kemps/Snollebollekes

2 – Donald Trump

2 – Dries Roelvink

1 – John v/d Heuvel

1 – Robin van Persie

2 – Maurice de Hond

2 – Dirk Kuyt
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Picture this…

1 – Robbie Williams

1 – Steve Jobs

2 – Ed Sheeran

2 – Rowan Atkinson

Vraag 23: Tattoo’s
Van wie zijn deze tatoeages?

Angelina Jolie

David Beckham

Justin Bieber

Wiz Khalifa
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Picture this…

Ed Sheeran

Eminem

Rhianna

Harry Style

Kesha

Pink
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Picture this…
Vraag 24: Muziek Quiz
Door de afbeeldingen te combineren ontstaat er een band/artiest en een nummer. De linker
afbeelding is de band/artiest en de rechter is de titel. Weet jij wie we hier zoeken?

Cranberry – Zombie

Queen – Bicycle Race

Goede doel – België

Maan – Ze huilt maar ze lacht
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Picture this…

Kraantje Pappie - Feesttent

3 J’s - wiegelied

Boef - Habiba

De Poema’s – houten hart

Eagles – hotel California
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Picture this…
Red hot chili peppers – under
the bridge

Guus Meeuwis – per spoor/
Kedeng Kedeng

MC Hammer – can’t touch this

Miss Montreal - Hier

The Police – Don’t stand so
close to me
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Picture this…
Vraag 25: De wereld in vogelvlucht
We zitten allemaal opgehokt en maken er het beste van. Reizen zit er voorlopig niet in, maar dat
wil niet zeggen dat je niks van de wereld kan zien. We nemen je daarom graag mee met 3 op reis.
Weet jij in welk land de opname is gemaakt?
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Picture this…

Foto 1:

Spanje - Valencia

Foto 2:

Marokko – Agafay woestijn

Foto 3:

IJsland

Foto 4:

Armenië - Yerevan Cascade

Foto 5:

Hongarije - Budapest

Foto 6:

Peru – Machu Picchu

Foto 7:

Indonesië - Java

Foto 8:

El Salvador

Foto 9:

Israël - Jerusalem

Foto 10:

Tsjechië - Praag

Foto 11:

Duitsland - Berlijn

Foto 12:

Curaçao
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Breinbrekers…
Vraag 26: Munten
We hebben een leuk rekensommetje voor jullie. In de afgelopen jaren hebben we diverse
breekmunten gehad. Hieronder is de editie van de feestweek 2020, Koningsdag 2019 en
Heinenoord Live jubileum editie terug te vinden. Kan jij de waarde van de munten achterhalen
en de laatste som maken? Wat is het antwoord van de onderste rekensom?
Antwoord:

90

(de som is 40 + (5 x 10) = 90)

Vraag 27: Raadsels
1. Drie dokters zeggen dat Piet hun broer is. Piet zegt dat hij helemaal geen broers heeft…
Hoe kan dat?
Robert is inderdaad de broer van de drie dokters en Robert heeft inderdaad geen broers. De
drie dokters zijn namelijk alle drie vrouwen, en zijn dus Robert’s zussen.
2. Je zit midden in een race en je haalt degen in die op de tweede plaats staat. Op de hoeveelste
plaats sta jij nu?
Tweede
3. Iemands moeder heeft vier kinderen. Dipsie, Po en Lala. Wat is de naam van de vierde zoon.
Hoe heet het vierde kind?
Wat (de tweede zin is namelijk een statement)
36

Breinbrekers…
Vraag 28: Logikwis
Bij een logikwis moet je uitzoeken wat bij elkaar hooft. Lees de aanwijzingen goed, combineer ze
en vind zo de juiste oplossing. Vul het antwoord in de tabel in.
Drie oude echtparen zijn nog kerngezond. Elk van de mannen en vrouwen beoefent een eigen
sport. Weet jij welke opa en oma bij elkaar horen en welke sport zij beoefenen?
Aanwijzingen:
• Opa Gerrit is getrouwd met oma Karin
• De wielrenner is getrouwd met de hockeyster
• Opa Klaas zit op turnen
• Van één van de echtparen beginnen de namen met dezelfde letter. Eén van hen beide
beoefent een sport die met de letter t of v begint

Opa

Sport opa

Oma

Sport oma

Gerrit

Wielrennen

Karin

Hockey

Klaas

Turnen

Guusje

Ballet

Peter

Bowlen

Puck

Volleybal
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Breinbrekers…
Vraag 29: Tectonic
Een tectonic puzzel lijkt op een sudoku, echter zit er wel een verschil in. Een tectonic bevat
verschillende vormen met 1, 2, 3, 4 of 5 vakjes. Net als bij sudoku staat er hier en daar al een
cijfer in een vakje. Bij tectonic beperken we ons tot de cijfers 1 tot en met 5.
Een blok kan bestaan uit één, twee, drie, vier of vijf vakjes, waarin de getallen 1 tot en met 5
ingevuld moeten worden. Bestaat een blok uit één vakje dan kan dus alleen het getal 1 ingevuld
worden. Een blok van twee vakjes moet dan een 1 en een 2 bevatten, enzovoorts. Daarbij is het
van belang dat vakjes met dezelfde cijfers elkaar nooit raken. Niet horizontaal en verticaal en ook
niet diagonaal (met de punt).
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Breinbrekers…
Vraag 30: Parkeren
Op welk nummer staat de auto geparkeerd?
87. Draai de afbeelding in je hoofd maar eens om…

Vraag 31: Logisch nadenken
1. Een man gaat naar buiten in de stromende regen, maar geen haar op zijn hoofd is nat
geworden. Hoe kan dat?
Hij is kaal
2. Johns vader heeft 5 zonen met de volgende namen: Alan, Blan, Clan en Dlan. Hoe heet de
vijfde zoon?
John
3. Een taxichauffeur slaat een straat in met eenrichtingsverkeer. Hij gaat tegen de richting in. Er
staan 12 agenten toe te kijken. Waarom krijgt hij geen boete?
Hij is te voet
4. Wat vind je precies in het midden van Australië?
De letter R
5. Een voetballer schopt de bal bijna vijf meter ver en krijgt ‘m dan terug zonder dat iemand ‘m
heeft aangeraakt. Hoe kan dat?
Hij schopt de bal omhoog
6. Hoeveel boeken passen er gemiddeld in een lege rugtas?
Eén: daarna is de rugtas niet leeg meer
7. Een cowboy reed naar een hotel op vrijdag. Hij verbleef er twee nachten en vertrok weer op
vrijdag. Hoe kan dat?
Zijn paard heette ‘Vrijdag’
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Breinbrekers…
Vraag 32: Rebus
Weet jij de rebus op te lossen en het antwoord te vinden?

R

T

O

L

K

U

S

T

I

L

O R

D

B

A

D

O

O

R

N

A

T

O

R

I

G

I

N

E

R

A

D

S

Vraag 33: Creativiteitstest
Maak hier een kip van:
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Tulband

E

K

O

R

I

T

L

A

G

N

Breinbrekers…
Vraag 34: Landen gezocht
Dit zijn geen gewone euromunten. Elke munt bestaat uit twee
munten, maar van welke landen?
Spanje & Frankrijk

Duitsland & Finland

Monaco & San Marino

Slovenië & Italië

Luxemburg & Portugal
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Net als in de film…
Vraag 35: Bij welke serie/film hoort de koning/prins?

Assepoester

Shrek

Frozen

Robin Hood

Sneeuwitje

Aladin
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Net als in de film…

Kings speech

The crown

Game of thrones

Redbac

300

Tudors
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Net als in de film…
Vraag 36: Herken de intro

Scan de QR code om naar de YouTube video te gaan. In
de video staan 14 fragmenten verwerkt. Elk fragment
is een muzieknummer van een film. Vul hieronder in
welke film of serie bij het muziekfragment hoort.

Fragment 1 – Star wars
Fragment 2 – 007 James bond
Fragment 3 - Friends
Fragment 4 - IT
Fragment 5 – La Cas de Papel
Fragment 6 - Rocky
Fragment 7 – The A-team
Fragment 8 – The Lion King
Fragment 9 - Narcos
Fragment 10 - Spongebob
Fragment 11 - Titanic
Fragment 12 - Indiana Jones
Fragment 13 – Ghostbusters
Fragment 14 – Pirates Of The Caribbean
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Net als in de film…
Vraag 37: Film scene

In de bovenstaande afbeelding zitten 26 films/series verwerkt. Weet jij welke we zoeken?
Spongebob

Game of Thrones

Lion King

Star wars

Dora

Star trek

Mr. Brean

Orange is the new black

James Bond/007

Pulp Fiction

La casa de papel

Fight Club

Rambo

The Matrix

Spiderman

Hannibal

Captain America

Wall-e

Life of pi

Avatar

Forrest Gump

Angry Birds

Trolls

Huisdiergeheimen/Secret life of pets

Harry Potter

Verschikkelijke ikke/Despicable me
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Kinderspel…
Vraag 38: Doolhof
Kan jij de prins
helpen om bij de
prinsessen te
komen?

Vraag 39: Crea-Bea
Van mooie tekeningen wordt iedereen vrolijk. We zouden het
dan ook heel leuk vinden als jij je stoep wilt opfleuren. Ga met
stoepkruid aan de slag en fleur je straat op. Maak een foto van
je kunstwerk en stuur deze op naar
nederlandenoranje@gmail.com met daarbij je teamnaam.
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Kinderspel…
Vraag 40: Geheimschrift
Kun jij dat
lezen
wat
piraat
Kan jij het geheimschrift
hieronder
staatde
vertalen?
schrijft?
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Wie dit leest weet mijn geheim je mag iets lekkers halen
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Kinderspel…
Vraag 41: Kruiswoordpuzzel
Hieronder is een kruiswoordpuzzel te zien. Bij elk cijfer hoort een vraag, het antwoord kan je in
de lege vakjes invullen.

1. Kroon
2. Kasteel
3. Amalia
4. April
5. Dochter
6. Juliana
7. Abdicatie
8. Oranje
9. Vaderland
10. Maxima
11. Beatrix
12. Middelburg
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Kinderspel…
Vraag 42: Woordzoeker

We gaan naar de dierentuin
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Kinderspel…
Vraag 43: Speurneus
In de afbeelding hieronder zie je verschillende tekeningen. In het oranje vak zie je verschillende
tekeningen met een getal. Kan jij het juiste aantal van elk figuurtje vinden? Tip: kleur ze in als je
ze gevonden hebt.
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Kinderspel…
Vraag 44: Cijferpuzzel
Kan jij alle cijfers, in juiste volgorde, met elkaar verbinden?

Vraag 45: Berenjacht
Kan jij de beer vinden?
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Kinderspel…
Vraag 46: Speurneus
Kleur de vakjes met de juiste kleur.

Vraag 47: Bookface
Maat een Bookface:
Zoek een boek met een
gezicht op de voorkant,
houd die zo voor je eigen
gezicht dat het net is alsof
jij onderdeel bent van het
boek, maak een foto en
stuur deze naar
nederlandenoranje@gmail.com met je teamnaam. Meerdere foto’s mag natuurlijk ook!
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Vraag 48: Vrijheids-schilderij
Maak in het vierkant hieronder een tekening voor het Heinenoordse vrijheids-schilderij. Alle
tekeningen worden verzameld en gebundeld tot één groot kunstwerk.
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Vraag 49: Kleurplaten
Op de volgende pagina’s staan twee kleurplaten. Kleur deze zo mooi mogelijk in, zodat we deze
na Koningsdag kunnen bezorgen bij de ouderen in Heinenoord. Je mag hier ook je naam op
zetten of een tekst bij schrijven.
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