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Quizboek

Beste deelnemer,
voor U ligt het Quizboek met vragen en opdrachten die behoren tot de 5e editie van de HoutQuiz.
Wij hopen dat deze net zo intensief, spannend en leuk zal zijn als in de voorafgaande 4 jaren.
Wij hebben ons best gedaan om de moeilijkheidsgraad zo verschillend mogelijk te laten zijn.
Het is immers leuk om zowel snel een antwoord te kunnen hebben, maar zeker net zo
plezierig om na enige inspanning de voldoening te ervaren om een moeilijke vraag of
opdracht tot een goed einde te brengen.
Het is de bedoeling dat de antwoorden duidelijk leesbaar ingevuld worden in de met rood
omlijnde antwoordvakken. Het Quizboek dient in de juiste volgorde van pagina's weer
ingeleverd te worden.
Houdt s.v.p. rekening met de veiligheid, de sportiviteit, de leesbaarheid van de antwoorden
maar zeker ook met de inlevertijd (van 23.00 tot uiterlijk 23.30 uur in Wijkhuis de Geseldonk).
Deelname aan de HoutQuiz geschiedt volledig op eigen risico, de organisatie kan en zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor geleden of aangebrachte schade in welke omvang of vorm dan ook.
Na het inleveren is er volop gelegenheid om samen met andere deelnemers na te borrelen en de
ervaringen van onze 5e Quizavond gezellig te delen.
Mochten er na afloop verbeterpunten blijken te zijn; deze nemen wij graag mee naar de
(6e) editie welke, met een tussenjaar pauze, gehouden zal worden in november 2020.
Wij wensen jullie succes maar bovenal veel plezier met de 5e HoutQuiz.
Team HoutQuiz : Femma, Ingrid, Natasja, Ad, Gèra, Johan en Wim.

Naam deelnemend team :

Joker wordt ingezet op categorie :

het telefoonnummer voor noodgevallen gedurende avond : 06-44 44 64 04
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1.1

Categorie 1 :

Opening

Als nieuwigheid hebben wij dit jaar gemeend om meteen al bij het afhalen van het Quizboek
een opdracht uit te laten voeren. De teams moesten een zogenaamde legpuzzel in omgekeerde
volgorde oplossen. Pas daarna werd het Quizboek uitgereikt en kon men beginnen met de rest
van de vragen en opdrachten.
De uitslag van deze opdracht was (resterende tijd van maximale 15 minuten; daarna aantal letters) :
Naam team

tijd

Met de Fransen slag

12:09

What's in a name

12:02

Witte wolk

12:00

Adrem

11:31

Vanalleswa

11:25

Kwisutnie

11:18

bv Apostelwijk

10:13

Quizhetwel

10:02

de Blue Band

9:10

Houtse bazar

8:40

familie Verhees

8:20

Houtse parallelekes

8:17

Bukkumbende

8:09

de Houtwurmkes

7:38

Drakenstein

7:28

Houthackers

6:27

de Ebbers

5:55

Gewiekst klupske

4:35

de Volleybollekes

4:21

de Slegertjes

2:57

Tis wa

2:10

de Leuksten

1:24

aantal

AA straat

0:01

de Houtse toneelgroep speult ut

0:00

11

FC de Shotjes

0:00

10

Oude Buurtjes

0:00

6

Viel spass
Scouts enzo

0:00
0:00

4
1
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2.1

Categorie 2 :

Theater

In welk werelddeel stonden voor het eerst vrouwen op het toneel?
Europa

2.2

In welk jaar werd een toneelstuk van Shakespeare opgevoerd, waarbij kanonnen saluutschoten
afvuurden, waarbij het stro van het dak in brand vliegt en het theater afbrandt?
1613 (Globetheater)

2.3

Uit welke musical is de bijbehorende foto een fragment?

A Chorus Line

Grease

Les Miserables

Tarzan

Wicked
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2.4

Vervolg Categorie 2 : Theater

In het theater vinden ook vaak balletvoorstellingen plaats.
Uit welke balletvoorstelling is dit een fragment?

De schone slaapster

Het Zwanenmeer

De vuurvogel

De notenkraker

Giselle
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2.5

Vervolg Categorie 2 : Theater

Hoeveel zitplaatsen telt de theaterzaal van het Speelhuis?
436

2.6

Beroemde componisten en musici hadden vroeger ook al fans. Van welke musicus liepen voor het eerst
zijn concerten uit op hysterische taferelen?
Franz Liszt

2.7

Theaters, Musea of bijzondere bouwwerken vind je over de hele wereld. Soms gaan deze samen, soms
ook niet. Wat is de naam van onderstaande markante bouwwerken en in welk land bevinden zij zich?

nB de beantwoording dient exact plaats te vinden in de volgorde van links naar rechts!
1. Royal Ontario Museum - Canada
2. Neue Zollhaus - Duitsland
3. Guggenheim - Spanje
4. 30 st Mary Axe (the Gerkin) - Engeland
5. Draaiende Torso - Zweden
2.9

Welke Circque de Soleil show werd genoemd als zijnde niet geschikt voor kleine kinderen gezien
het hoge erotische gehalte?
Zumanity

2.10

Zing met het hele team, met zoveel mogelijk attributen het nummer: "Krijg toch allemaal de Kolere"
uit de musical Ciske de Rat. Stuur dit filmpje voor UITERLIJK 23.30 uur in naar het emailadres :
info@houtquiz.nl
Veel plezier en succes!
Van alle teams is de film van Scouts enzo het mooiste bevonden !
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3.1

Categorie 3 :

Hersenbrekers

Op een van onderstaand zichtbare schietschijven kun je met 3 schoten 30 punten scoren.
Welke schijf is het en welke punten moet je schieten om de score te bereiken?

Schijf B; 2 maal een 8 en 1 maal een 14

3.2

Wij zoeken een getal dat uit 3 cijfers bestaat. Je weet hierbij het volgende :
Samengeteld leveren die cijfers 18 als som op; het 1e cijfers is de helft van het 2e cijfer en
een derde van het 3e cijfer.
Wel getal is het?
369

3.3

Een linkervuist vind je, als je de letters wat door elkaar schudt, vaak in de buurt van een sleutelgat.
Welk woord bedoelen wij?
Luistervink

3.4

Vul de navolgende getallenreeks aan met het getal wordt logischerwijze dient te volgen:

4 - 9 - 20 - 43 - …..
90

3.5

Er is iets mis met deze som. Toch kun je alles weer als een bus laten kloppen zonder iets te wissen
of toe te voegen. Hoe?

XI + I = X

Draai het boekje/pagina om !
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3.6

Categorie 3 :

vervolg Hersenbrekers

Karel zei : "Eergisteren was ik 32 jaar, maar volgend jaar word ik 35!"
Weet jij op welke dag Karel jarig is en op welke dag hij dit zei?
Jarig op 31 december; hij zei dit op 1 januari

3.7

Wanneer is een beer werkelijk een beer?
Als hij alleen is, anders zijn het beren

3.8

Mijn eerste is niet leeg.
Mijn tweede is niet vol.
Mijn geheel kan niet meer worden aangevuld.
Wat ben ik?
volledig

3.9

Met het getal 1961 is iets eigenaardigs aan de hand. Ook als je dit getal ondersteboven schrijft
lees je ook weer 1961. Wat zijn de 3 eerstvolgende getallen waarmee die eveneens het geval is?

1961

6009, 6119, 6969

3.10

Als je me zoekt, dan ben ik er; heb je me gevonden dan ben ik weg.
Wat ben ik?
Een raadsel

Succes !
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4.1

Categorie 4 :

Groeten uit Helmond

Wie was de 1e eigenaar (voor- en achternaam) van het pand waar Hotel de Bruxelles in gevestigd was?
Laurens Noten

4.2

Welke school bedoelen ze met de "Klompenschool"?
St. Nicolaasschool

4.3

Op onderstaande foto uit de oude doos is een cafe/restaurant te zien. Geef de huidige naam.

St. Lambert

4.4

Geef de naam van de persoon die als laatste de plaatsnaam "Stiphout" in het paspoort vermeld kreeg?
Barbara Maghieltje van Soest

4.5

Welke tekst stond er op de achterkant van de laatste Houtvonken?
t Hout nu echt op, Houtvonken zal niet meer vonken, zonder vonken geen vuur.

4.6

In welke locatie werd dit jaar het 1e Helmondse Ondernemerscafe gehouden?
Businessclub Helmond Sport
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4.7

Vervolg categorie 4 : Groeten uit Helmond

Vroeger liepen veel mensen in Helmond op klompen. Op klompen op onderstaande foto zie je een
extra punt. Waarvoor diende bij dit soort klompen de punt bovenop de klomp?
in de oorlog droegen de gevangenen dit soort klompen om te
voorkomen dat ze zouden vluchten. Je kunt er nl niet mee
hardlopen omdat dan de hele wreef kapot gaat.

4.8

Welke markante plekken in Helmond zijn dit (noem de naam)?

Amstelbrouwerij

Hotel Wilhelmina

Poort van Binderen

Den Herd

Cacaofabriek
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4.9

Vervolg categorie 4 : Groeten uit Helmond

Een volgende reeks met 5 foto's van markante plekken in Helmond. Benoem ook hier de naam

Wachtposthuis (Houtse Parallelweg)

Hemepro

Carolus Borromeus College (Stiphout)

Obragasgebouw

Slegersstraat (rond 1950)

4.10

21 november 1956, 6 januari 1964 en 7 december 1972 : dit zijn 3 data die behoren bij een bekende
Helmonder. Wie bedoelen wij?
Frans-Jozef van Thiel
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5.1

Categorie 5 :

Doe Opdracht I

Deze opdracht is er eentje voor mensen die niet al te kieskeurig zijn :
Verzamel 5 voedingsmiddelen (moeten eetbaar en/of drinkbaar zijn) die over hun respectievelijke
"ten minste houdbaar" (t.h.t.) datum zijn.
De artikelen moeten nog toonbaar zijn, d.w.z. geschimmelde en of rotte artikelen worden uitgesloten.
De t.h.t. datum moet duidelijk zichtbaar zijn zodat controle hierop mogelijk is. Noteer deze data
vervolgens in onderstaand overzicht.
Neem deze 5 artikelen mee naar de Geseldonk tijdens het inleveren van het Quizboek. Hier wordt
door de organisatie de datum per artikel gecontroleerd en het team dat in totaal (van alle artikelen
samen dus) de meeste ouderdomsdagen laat noteren krijgt de meeste punten voor deze opdracht.
Deze opdracht is erg serieus genomen : vele keukenkastjes zijn bijna letterkijk op kop
gehouden om die artikelen te vinden de het oudst, doch nog wel eetbaar, waren.
Team Witte Wolk was de winnaar met een uiteindelijk gemiddelde van ruim 21 jaar per artikel !

Het oudste artikel kwam van team Ebbers en had een t.h.t. datum van 01-02-1994.
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6.1

Categorie 6 :

Doe Opdracht II

Het zal niet meer zo lang duren voordat het nieuwe jaar 2019 gaat beginnen. In deze tijd van het
jaar zullen de agenda's etc. al weer in de winkels liggen.
Maar wij zoeken iets speciaals en unieks: de HoutKalender.
De opdracht is dan ook : stel een kalender samen van de 12 maanden van 2019 met een aparte omslag.
nB de kalender dient in hardcopy (dus op papier) gemaakt te worden. Digitale aanlevering is niet
toegestaan. De kalender moet samen met het Quizboek ingeleverd worden.
Andere voorwaarden :
Elke maand dient er een ander teamlid (eventueel teamleden) middels een foto zichtbaar te zijn op
een van de volgende kenmerkende locaties in Mierlo-Hout : (elke locatie slechts 1 maal gebruiken!).
Aangezien het ons 1e lustrum is dient het thema 5 ook op elke foto/maand zichtbaar zijn!

1. Sint Lucia kerk
2. Oorlogsmonument Houtse Parallelweg
3. MH teken op rotonde Hoofdstraat
4. Standbeeld turnster tegenover Rabobank (Hoofdstraat)
5. Geseldonk
6. Put langs zaal de Koning
7. Entree sportpark RKSV Mierlo-Hout
8. Goorsebrug
9. Entree tennispark TV Carolus
10. Speeltuintje Mahoniehoutstraat/Pastoor Elsenstraat/Gheynspark
11. Station NS in Mierlo-Hout
12. Klimrek gelegen aan Sjef Remmenlaan
Op de omslag moet het hele team zichtbaar te zijn ; dient ook de teamnaam vermeld te worden EN
daarnaast moet ook het HoutQuizlogo aanwezig zijn.

Het team van de Houtse Toneelgroep was de beste
van alle Houtkalenders 2019 !
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7.1

Categorie 7 :

Sport

D.W.S. werd in het seizoen 1963-1964 in de Europa Cup uitgeschakeld. Door welke club?
Vasas Gyor (Hongarije)

7.2

Vijf maal jargon uit de wielerwereld. Wat betekenen deze woorden/uitdrukkingen?
1. "Afrotten"
2. "Gensters slaan"
3. "De pijp kloppen"
4. "Een piquer zetten"
5. "Treinloper"
1. Moeten lossen uit de groep door het hoge tempo
2. Zeer hard koersen
3. Al fietsende een plas doen
4. De injectiespuit zetten
5. Coureur die moeilijk te achterhalen is als hij een voorsprong heeft

7.3

Anton Geesink speelde ooit in een speelfilm. Wat was hiervan de titel?
Samson

7.4

Op welke leeftijd is Carla Marangoni overleden en welke kleur Olympische medaille won zij?
102 jaar - zilver

7.5

De afbeelding hierboven is onderdeel van een heel bekende sportstrip. Wat was de naam van de in de
rode rechthoek getekende figuur en waarvan was deze destijds bekend in het echte leven?
Henri Buitenzorg - In het echt een heel beroemd drafpaard
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7.6

Vervolg categorie 7 : Sport

Onderstaand een heel bekende opening in de schaaksport. Wat is de 4e zet (precies benoemen !)
en onder welk A-nummer is deze opening bekend?

Nc3 exd5 - A67

7.7

Winnen ze voor het eerst een officiële wedstrijd, horen ze vooraf een verkeerd volkslied.
Welk land hoorde de hymne van welk land?
Gibraltar - Liechtenstein

7.8

Welke club in de Keuken Kampioen Divisie had nu hun wedstrijd van vrijdag 19 oktober 2018
een doelsaldo van 19 goals voor en 20 goals tegen?
Jong PSV

7.9

Op de foto rechts een hulpmiddel bij een toch wel populaire sport.
Welke sport bedoelen wij en wat is de naam van dit artikel?
Beugelen - Sjakie

7.10

Wat was de 1e grote prijs die Joop Zoetemelk behaalde? En in welke wedstrijd was dat?
Goud in 100km ploegentijdrit - Olympische spelen
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8.1

Categorie 8 :

Muziek

Hoe heette het bandje die de 2 B's uit ABBA vormden voordat zij deze supergroep starten?
Hepstars

8.2

Hierna volgen 2 reeksen van telkens 3 trefwoorden. Deze woorden zijn een link naar een
gezamenlijke persoon of groep van personen. Wie bedoelen wij?
Reeks 1 : Herman - Arnhem - Meisjesnaam
Reeks 2 : Frank - Nijmegen - Salmiak
Vitesse - Kerwin Duinmeyer

8.3

Van wie is het lied "de Zingende Koster"?
Jonny Jordaan

8.4
Wat is de naam van dit orgel en hoeveel pijpen telt dit?

Christian Mullerorgel - 5068 pijpen

8.5

Onderstaand het intro van een heel bekend Nederlandstalig lied. Toch was het origineel in een andere
taal. Wat was de oorspronkelijke titel ?

Storie di tutti giorni
8.6

Een aantal noten uit een klassiek stuk. Welk bedoelen wij (titel) en wie componeerde dit?

9e symfonie van Mozart
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8.7

Vervolg Categorie 8 : Muziek

Links staat de tabelatuur van het intro
van een heel bekend nummer.
Noem de titel van het nummer en noem
tevens de naam van de artiest (-en).

Nothing else matters - Metallica

8.8

Hierna nog eens 2 reeksen van telkens 3 trefwoorden. Deze woorden zijn een link naar een
gezamenlijke persoon of groep van personen. Wie bedoelen wij?
Reeks 1 : Zebrapad - Fab - Aardbei
Reeks 2 : Mars - Wonder - John
Beatles - James Corden

8.9

Onderstaand fragmenten van beroemde LP's/CD's. Geef in volgorde van links naar rechts resp. de
titel van het album, de titel van het 5e nummer van het album en de totale speelduur van het album
(in uur:minuten:seconden)

1. Rattle and Hum - All along the Watchtower - 1 uur 12 min 19sec.
2. Rumours - Go your Own way - 0 uur 39 min 03 sec
3. Born in the USA - Downbound Train - 0 uur 46 min 33 sec
4. Breakfast in America - Oh Darling - 0 uur 46 min 02 sec
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8.10

Vervolg Categorie 8 : Muziek

Iedere (wereld-) beroemde artiest of artieste heeft in zijn of haar begeleidingsband een bepalende
muzikant opgenomen. Onderstaand een 5-tal foto's van dergelijke muzikanten waarbij de vraag
telkens is : noem de naam van deze muzikant EN noem de naam van de beroemde artiest die door
deze muzikant begeleidt wordt. Een bandnaam is ook toegestaan.

Cindy Blackman - Santana

Keith Scott - Bryan Adams

Emilie Blom van Assendelft – The Scene

Lou Willé - Pussycat

Clarence Clemons - E-street Band (Bruce Springsteen)
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Categorie 9 : Dit was het nieuws

9.1

Wat was de DAGDEAL van het ED op 24 maart 2018?
entree voetbalwedstrijd Nederland - Noord Ierland voor € 9,00

9.2

Wie is de ANWB-expert voor vakantievragen?
Nanoy Groen

9.3

Wat was de totaalprijs van het boodschappenlijstje van de week in het Plusmagazine nr. 3 (2018)?
€ 90,77

9.4

Noem de titel van het blad waarin de Strip van Dirkjan het eerst verscheen?
Citric (psychologiestudentenblad)

9.5

Wie is de hoofdredacteur van Gocamping?
Mathijs de Winter

9.6
Welk nieuwsfeit hoorde bij de hier links afgebeelde foto?
onwel geworden bestuurder in auto door andere weggebruikers
klem gereden en zodoende verdere ongelukken bespaard
9.7

Pindasaus is lekker bij de friet en ook de Chinees maakt dankbaar gebruik van dit overheerlijke
goedje. Toch was er iemand die deze lekkernij op een totaal verkeerde manier gebruikte en hiervoor
zelfs een taakstraf kon krijgen. De vraag is nu op welke specifieke datum hij het strafbare feit
pleegde?
22-jul-18

9.8

ZSW is een nieuw opgerichte vereniging. Wat betekent deze afkorting en welke activiteit oefent
deze vereniging uit?
Zakkensmijters Walsberg – Pitzakwerpen

9.9

De bedrieger bedrogen? Ook Dirk Scheringa tuinde erin. Noem de naam van het bedrijf waarin
hij zich vergistte toen hij zich begaf in de wereld van de digitale middelen.
ICO Headstart

9.10

Op de foto links een vervelend incident.
In welke straat vond dit plaats? En op welke datum?
Rootakkers - 18-10-2018
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10.1

Categorie 10 : Geheime opdracht

Deze opdracht bestond uit het afnemen van een verkeersexamen.
Paul Warrenburg van Warrenburg Rijopleidingen heeft geheel belangeloos 65 vragen samengesteld
die binnen een korte periode (wat langer dan tijdens een officieel examen het geval is) beantwoord
moesten worden.
Als extra nog de vraag hoeveel antwoorden de deelnemer dacht uiteindelijk goed te hebben.
De volgende scores zijn behaald :
Verkeersexamen

aantal goed

eigen inschatting

Kwisutnie

37

41

AA straat

37

48

Adrem

35

38

de Leuksten

35

45

What's in a name

35

49

de Ebbers

34

49

de Blue Band

34

56

Gewiekst klupske

32

40

Met de Fransen slag

32

40

Quizhetwel

32

42

Houtse bazar

32

52

de Volleybollekes

31

35

FC de Shotjes
de Houtse toneelgroep speult ut

31

42

31

45

Vanalleswa

31

45

Oude Buurtjes

31

47

de Houtwurmkes

31

50

Tis wa

31

50

de Slegertjes

30

41

Scouts enzo

30

42

Bukkumbende

30

43

Drakenstein

29

45

Witte wolk

29

51

Viel spass

28

32

familie Verhees

28

42

Houthackers

27

30

Houtse parallelekes
bv Apostelwijk

26
20

50
niet
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11.1

Categorie 11 :

Van alles wa (varia)

Een vraag met een extra zoektochtje naar het antwoord :
Hoeveel keer zit de letter S in de plaatsnamen waar de brouwers van de finalisten van Brabants
Lekkerste Bier (editie 2018) gevestigd zijn?
1x

11.2

Wat is het grootst : Torteloni of Tortelini?
Tortelini

11.3

Maak een soortgelijk luciferhuisje naar geheel eigen fantasie.
De beoordeling zal plaatsvinden op originaliteit, aantal lucifers en
afwerking.
Lever het huisje tegelijk in samen met het Quizboek; uiterlijk om
23.30 uur in de Geseldonk.
Van alle teams is het huisje van Tis Wa het mooiste bevonden !

11.4

De dorpsquiz is inmiddels een populaire activiteit in menig dorp in de omgeving. In welk dorp werd op
onderstaande data de quizavond en uitslagavond gehouden?
a: 04-11-2017 & 18-11-2017
b: 09-12-2017 & 09-12-2017
c: 29-12-2017 & 13-01-2018
d: 28-10-2017 & 04-11-2017
e: 04-11-2017 & 11-11-2017
a. Milheeze
b. Someren
c. Beek en Donk
d. Mierlo
e. Nuenen

11.5

Welke gemeenten gaan in 2019 samen verder als de nieuwe gemeente Westerkwartier?
Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en deel van Winsum
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11.6

Vervolg Categorie 11 : van alles wa (varia)

Op de afbeelding/foto rechts staan 3 van de rijkste personen uit de
regio die ook met regelmaat in de Quote 500 voorkomen.
Noem de namen van deze drie en op welke positie stonden zij
respectievelijk in de Quote van het jaar 2017?
Wim van der Leegte - 16e plek
Jan Zeeman - 26ste plek
Leo van Gansenwinkel - 66ste plek

11.7

In de allerlaatste houtvonken stonden foto's van alle vrijwilligers die er op dat moment bij
Houtvonken actief waren. Hoeveel foto's van vrijwilligers stonden er in deze specifieke Houtvonken?
99

11.8

Zeg het met Emojies! Wat ooit met een paar simpele leestekens begon, groeide uit tot een
wereldwijd fenomeen. Wat betekenen onderstaande emoji's?
3e plaats medaille
toegangskaartje
Nerdgezicht
opgerolde krant
Atoomsymbool

11.9

Noem de naam van de persoon die achter deze emoji's zit die wij op onze telefoon gebruiken?
Shigetaka Kurita

11.10

Op de afdeling links staat een dier. Noem de naam van dit dier?

Narwal
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12.1

Categorie 12 :

Disney/sprookjes

Onderstaand een 5-tal zandsculpturen. Uit welk Disneyverhaal komen deze figuren?

Thor

Ironman

The Incredibles

Inside out

Frozen

12.2

In de Efteling staat een plaquette op de muur achter het sprookje de rode schoentjes.
Welk sprookje wordt daarop afgebeeld?
Het lelijke jonge eendje

12.3

In welk jaar verscheen een eerste bundel met sprookjes van Hans Cristian Andersen in Nederland?
1846
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12.4

Categorie 12 :

vervolg Disney/sprookjes

Onderstaand nog een reeks met 5 zandsculpturen. Uit welk Disneyverhaal komen deze figuren?

Star Wars

Hercules

Ratatouille

Narnia

Captain Marvel

12.5

Tegen welk sprookje is ooit geprotesteerd en wilde men verwijderd zien uit de Efteling omdat het
kinderen slechte manieren zou leren?
Repelsteeltje

12.6

Maak een groepsfoto in/met sprookjesachtige taferelen.
Van alle teams is de foto van What's in a Name het mooiste bevonden !
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Categorie 12 :

vervolg Disney/sprookjes

12.7

Noem de naam van dit beroemde gebouw.
Walt Disney Concert Hall

12.8

Voor welk figuur in de Efteling is de afbeelding rechts het mechanisme?
Wolf (van Roodkapje)

12.9

Welke bekende boekenschrijfster kon met Disney niet tot overeenstemming komen voor de invulling
van een themapark in Disney,gebaseerd op haar boek(en) en stapte over naar een ander pretpark?
J.K. Rowling

12.10

Van welke attractie in Disneyland Parijs zijn de volgende foto's een onderdeel?

nB de beantwoording dient exact plaats te vinden in de volgorde van links naar rechts!
1. Terror Tower
2. Small World
3. Temple of Dome
4. Vliegend tapijt
5. Pirates of the Carribbean
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Categorie 13 :

In 10 vragen de wereld
rond

13.1

Wat wordt bedoeld met "de Brabantse Sahara"?
Loonse en Drunense duinen

13.2

Welke trein wordt ook wel de langzaamste sneltrein ter wereld genoemd?
Glacier Express

13.3

Bovenstaand 2 wereldberoemde bouwwerken. Noem de naam en het jaartal waarin dit voltooid werd.
Taj Mahal - 1648
Borobodur - 850
13.4

Welke plaatsen verbindt de postroute "Koningsweg"?
Turku (Finland) en Bergen (Noorwegen)

13.5

Het Gendarmenpad loopt van/tot welke plaatsen?
Skovby naar Padborg

13.6

Wat is er zo bijzonder aan de Kiyomizudera Tempel in Kyoto?
Zonder spijkers en/of schroeven in elkaar gezet
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Vervolg Categorie 13 : In 10 vragen
de wereld rond

13.7

Noem de (exacte) naam van deze bouwwerken en in welke plaats staan zij?
Pantheon - Rome
St Paul’s Cathedral - London
13.8

Hoe heet de nieuwe fietsroute in Normandië?
La Vélo Francette

13.9

Links staat een kleine foto van een heel mooi strand. Te vinden op
internet dus het antwoord op de vraag welke plaats en op welk eiland
dit is kan niet (te) moeilijk zijn?
Cala Saona - eiland Formentera

13.10 Nederland is een klein landje op de wereldbol. Hoeveel zou men moeten betalen (gemeten in 2017) als
ons land verkocht zou worden? (Denk hierbij aan gebouwen, bedrijven, pensioenen etc.) In Euro's.
€ 3888 miljard euro.
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14.1

Categorie 14 :

Doe opdracht III

De laatste opdracht al weer van onze HoutQuiz !
Hoeveel (kerst)boompjes (zie afbeelding) hangen er op de Hoofdstraat vanaf de rotonde
bij eetcafe De Barrier tot aan de spoorwegovergang bij de Houtse Parrallelweg?

31 stuks
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