Voorwoord
Als organisatie zijn wij erg verheugd met het enthousiasme waarmee ons initiatief om een eerste
Gennepse Stadskwis te organiseren is ontvangen. Met veel zorgvuldigheid en plezier hebben wij dan
ook dit kwisboek samengesteld. Met vragen en opdrachten verdeelt over dertien rubrieken hopen
wij een ieders brein te prikkelen tot het uiterste. We hopen ook dat er voor elk wat wils bij zit en dat
iedereen zijn talenten hierop kan botvieren.
Of het nu te moeilijk, te makkelijk, te veel of te weinig is, wij hopen in elk geval jullie hiermee een
gezellige avond te bezorgen, die nog een spetterend vervolg krijgt op vrijdag 29 december. Ook dan
hopen wij weer dat iedereen van de partij is om nog een avond na te genieten van deze eerste
Gennepse Stadskwis en uiteraard is iedereen benieuwd wie er met de overwinning vandoor gaat.
Misschien is jullie team wel de Gewiekste!

Wij wensen jullie veel plezier, wijsheid en volharding toe.

De organisatie Genneps Gewiekste
Yvonne, Lilian, Ton, Michiel, Edward en John

Belangrijke info vooraf!
Alle vragen dienen duidelijk goed leesbaar ingevuld te worden in de lichtblauwe antwoordvakken.
Indien de antwoorden niet goed leesbaar zijn worden geen punten toegekend.
Teams worden geacht zelf het kwisboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen
en opdrachten, zijn er enkele opdrachten waarvoor men op een afgesproken tijd op een afgesproken
plaats moet zijn. In het kwisboek is een tijdschema voor deze opdrachten opgenomen.
Daarnaast zijn er doe-opdrachten die met meerdere mensen uitgevoerd moeten worden en die vaak
ook veel tijd vergen. Voor een aantal opdrachten zal je ook Gennep in moeten om aanwijzingen of
antwoorden te zoeken. Houd je hier ten allen tijde aan de geldende (verkeers-)regels en
voorschriften, let goed op en doe geen gekke dingen.
Bij enkele vragen/opdrachten wordt verwezen naar de bijgeleverde USB stick. Hier staan dan de
benodigde bestanden op om de opdracht uit te voeren. Bij enkele opdrachten word je gevraagd om
foto-, film- of geluidsopnames op te slaan op de USB stick. Zet de bestanden in de juiste map zoals in
de opdracht vermeld is.
Alle antwoordbladen moeten weer in de juiste paginavolgorde in het kwisboek worden opgenomen.
Voor elk antwoordblad dat niet juist in het kwisboek zit, krijgt het team 250 punten in mindering.
Losse bladen worden niet meegenomen in de puntentelling.
Het kwisboek + USB stick en overige gevraagde attributen moeten netjes en compleet in de
bijgeleverde tas ingeleverd worden tussen 23.00 uur en 23.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van
Gennep. Voor iedere 5 minuten later worden 500 punten in mindering gebracht. Na 23.45 uur
worden geen kwisboeken meer in ontvangst genomen.
De tijd die de klok op onze website weergeeft, is de tijd die wij hanteren voor de aangegeven
deadlines.
Uitsluitend in geval van nood of calamiteiten kunt u de organisatie bereiken op telefoonnummer:
06-13134460
Voor het complete actuele reglement verwijzen we naar de website van Genneps Gewiekste.

Uitleg tekens in vragenboek:

Opdracht op USB stick plaatsen

Doe opdracht

Speuropdracht

Tijdschema opdrachten
Voor enkele opdrachten dien je op een bepaald tijdstip op een bepaalde locatie aanwezig te zijn. Te
laat aanwezig betekent een score van 0 punten voor deze opdracht. (Gebruik fiets of kom te voet)
Opdracht 2.3: Doeltreffend
Stuur 1 teamlid op fiets of te voet volgens onderstaand tijdschema naar het ‘skate baantje’ bij de Loc
tussen Brabantweg en de Willem Boyeweg. Daar volgen nadere instructies.
Team: 1 t/m 5 om 19.30
Team: 6 t/m 10 om 19.45
Team: 11 t/m 15 om 20.00
Team: 16 t/m 20 om 20.15
Team: 21 t/m 25 om 20.30

Team: 26 t/m 30 om 20.45
Team: 31 t/m 35 om 21.00
Team: 36 t/m 40 om 21.15
Team: 41 t/m 45 om 21.30
Team: 46 t/m 50 om 21.45

Opdracht 6.1: Pubkwis
- Teams met een oneven nummer sturen één teamlid om 20.00 uur naar hotel de Kroon.
- Teams met een even nummer sturen één teamlid om 21.00 uur naar hotel de Kroon.
Wat deze persoon zeker mee moet nemen is een goede moderne smartphone met volle accu en een
goede internetverbinding.
Opdracht 11.6: Takken opdracht
Zorg dat 1 teamlid van minimaal 18 jaar tussen 19.00 uur en 23.00 uur naar de slijterij van Rob
Takken komt voor het uitvoeren van deze opdracht. Daar volgen nadere instructies. Na 23.00 uur is
de deur gesloten.
Opdracht 13.1: Geheime opdracht
Zorg dat 1 teamlid om exact 21.00 uur op het kerkplein van de Martinuskerk aanwezig is met een in
goede staat verkerende fiets (geen elektrische fiets) die voldoet aan de wettelijke eisen. Verder dient
deze persoon een bijbel mee te brengen. Daar wordt u de weg gewezen. Hulpmiddelen,
naslagwerken of iets dergelijks anders dan de bijbel zijn niet toegestaan. De opdracht zal tot 22.00
uur duren.
Groepsnummers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

De A.lde Garde Plus
Nijje Miksers
Een van Ginkels Zooitje
Nessinuet
Droeftoeters
De Wimboway
Schuttingclub
Kuulwijkje!
Gennep Groots
Ratjetoe
Wij
De Ripkes
Team van Bennie van Gennep
Stammtisch 't Geveltje
Van A(rensbergen) tot Z(wollo)
Het gewiekste parlement
B&W en de rest

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Familie & Co
Scheele Waazel
VC Muuj en Zie-k
Vrij Verspreid
Het M A - Team
Huib
Jansen BV
Genneps goeiste
Knippedriemtiem
Hakuna Matata
Ganapja's Slimste
Team Bombakkes
Peppel en consorten
Per seconde gewiekster
De buurtjes
Wij heuren d'r bij!
Het testteam

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Grenzeloze Geesten
Ut Kloe.g Mètje
Tegeltjeswijsheid
De Uulskuukens
Weekendjeweg.nl
Dà wèt gèn min.s
ZV Vivalo
FCK Stillûs
RoBeJa
Wannezooi
Van Alle Markten Thuis
De harde kern
De vrienden van de joeks
Harmonie Gennep 200 jaar jong
De Oldies
GGZ

Inhoud
1.

Rubriek

Gewiekste Sponsors

2.

Rubriek

Sport

3.

Rubriek

Kunst & Kitch

4.

Rubriek

Breinbrekers

5.

Rubriek

Reis om de wereld in 8 vragen

6.

Rubriek

Het Muzikaaltje

7.

Rubriek

2017

8.

Rubriek

Jeugd

9.

Rubriek

Niets om het lijf

10. Rubriek

Genneps verleden

11. Rubriek

Culinair

12. Rubriek

Evenementen

13. Rubriek

Geheime opdrachten
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2.1: Wielrennen
Hieronder zijn 5 foto’s geplaatst van Wielrenners (A t/m E). Elke foto behoort tot één van de
onderstaande vragen. Zet de juiste foto bij de vraag en geef de naam van de wielrenner.
Foto A

Foto B

Foto C

Foto D

Foto E

A:

In 2009 start de derde etappe van een grote wielerronde in Zutphen. De wielrenners rijden
via de achterhoek over Duitsland naar het rijk van Nijmegen en fietsen vervolgens via de
oostelijke maasoever naar Venlo. Hierbij komen ze ook door de gemeente Gennep. De
tussensprint, na 104,5 km, werd gewonnen door Lars Boom. Op welke foto staat de
uiteindelijke winnaar van deze etappe?

B:

Adri van der Poel heeft enkele dagen eerder de Ronde van Vlaanderen gewonnen en meer
Nederlandse glorie is op komst, misschien al in Gent-Wevelgem? Een Nederlandse neoprof
heeft samen met Jean-Marie Wampers een comfortabele voorsprong genomen op het
peloton. Het Vlaamse land kraakte die dag onder een straffe wind.
Met nog een paar kilometer te gaan is de voorsprong zodanig dat het eindspel kan beginnen.
De jonge neoprof en de ervaren Wampers proberen elkaar de kop op te dringen. Onder het
vod is het tempo eruit. Net fietsten ze nog als oude wijven, nu staan ze praktisch 'surplace'.
Het maakt niet uit. Dadelijk gaan ze de sprint aan. De neoprof schakelt voorzichtig een tandje
op. ‘Direct na de laatste bocht’, zo besluit hij.

7

En dan ineens zijn ze niet langer met zijn tweeën, maar met zijn vieren en is de sprint
begonnen nog voor de neoprof of Wampers deze heeft in kunnen zetten. Bontempi, die
verrekte Italiaanse buffel, is samen met Heinz Imboden gaan koersen voor plek drie.
Verscholen achter de wagen van de koersdirecteur hebben ze zomaar het gat dichtgereden.
Niemand, behalve de machteloze tv-kijker, heeft ze zien komen. Op 200 meter van de streep
weten de twee koplopers zich ineens verslagen. De Nederlander komt nog tot in het wiel,
maar meer zit er niet in. Winnen van Wampers was misschien mogelijk geweest, maar in die
dagen sprinten tegen Bontempi? Op welke foto staat deze neoprof?

C:

De wielrenner die op de foto staat wint een individuele tijdrit in de Ronde van Nederland met
als finishplaats Gennep. Hij wordt ook vaak in verband gebracht met een bekend horloge
merk.

D:

De wielrenner op de foto won een 5e etappe van de Ronde van Groot-Brittannië en een 4e
etappe van de Ronde van Rhône-Alpes Isère.

E:

De wielrenner op de foto won een 1e etappe in de Ronde van Nederland en de omloop van
het volk.
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2.2 Husselen
Onderstaand staan de namen van 5 sporters. Het is een basketballer, een hockeyster, een schaatser, een
voetballer en een tennisser. Van elke sporter zijn de letters van de voor- en achternaam door elkaar
gehusseld. Schrijf de juiste naam op:

2.3 Doeltreffend
Voor deze opdracht dient 1 persoon van jullie team zich op het tijdstip zoals in het TIJDSCHEMA wordt
weergegeven te melden op de gevraagde locatie (Zie tijdschema). Instructies volgen aldaar.

2.4 Sportieve broertjes
We zijn op zoek naar twee sportende broers. De oudste van de twee deed meerdere malen mee aan de
Olympische Winterspelen en met succes. Hij won in het totaal twee zilveren medailles. Daarnaast werd hij
twee keer wereldkampioen. De jongste deed mee aan de Olympische Zomerspelen. Hij heeft één zilveren
olympische medaille op zijn palmares en werd vijf keer wereldkampioen in zijn tak van sport. Een
opvallend feit is dat de oudste ook heeft deelgenomen aan de zomerspelen, in dezelfde tak van sport als
zijn jongere broer. Over welke twee sportende broers hebben we het?
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2.5 Sportprijzen
Onderstaand staan de foto’s van sportprijzen die gewonnen kunnen worden bij sportwedstrijden. Geef bij
elke trofee aan bij welk sportevenement deze gewonnen kan worden.

A

B

C

Antw:…………………………………..

Antw:………………………………..

Antw:……………………………………

D

E

Antw:…………………………………..

Antw:………………………………..

2.6 De twaalfde man
Voetbal speel je normaal gesproken met elf tegen elf, maar soms krijgt een team hulp van een twaalfde
man. Bekijk het filmpje bij deze vraag dat op de USB stick in de map \2.6 De twaalfde man.
A:

Werd de goal alsnog toegekend?

B:

Wat was de eindstand van deze wedstrijd?

C:

Hoe heet deze verzorger van de Treffers?

D:

Met welke club werd hij in 1995 kampioen bij de zondagamateurs?

10

2.7 Sporten in Gennep

2.7 Sporten in Gennep

Gennep
kent vele sportverenigingen
ieder metOpzijn
eigen beeldmerk.
Op
onderstaande
Gennep kent vele
sportverenigingen
ieder met zijn eigen beeldmerk.
onderstaande
foto’s staan
delen
van logo’s vanfoto’s staan delen van
Gennepse Sportverenigingen.
bijsportvereniging
elk logo aan bij
welke
Gennepse Sportverenigingen.
Geef bij elk logo aan Geef
bij welke
deze
hoort.sportvereniging deze hoort.
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2.8 Genneps Sportiefste
A:

Wanneer werd de eerste Gennepse Wielerronde verreden?

B:

Wat was bij deze eerste Gennepse wielerronde de prijs voor de 10e plaats bij de amateurs?

C:

Wanneer werd de knoop doorgehakt om volleybalvereniging Flamingo’s op te richten en wie
waren de initiatiefnemers (3 namen)?

D:

Wie was in 2004 de verenigingsman/vrouw van Flamingo’s 56 ?

E:

Hoeveel doelpunten scoorde het eerste Elftal van Vitesse '08 in het kampioensjaar 1941?

F:

Jacob van Tankeren kan wel gezien worden als het boegbeeld van Vitesse '08. Hoe lang was
Jacob voorzitter van deze vereniging (uitgedrukt in jaren)?

126
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BREINBREKERS

4.1 Lijn 83

Een aantal reislustige politici zitten in lijn 83.
Is de bus onderweg naar Gennep of onderweg naar Nijmegen en waarom ?
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Puzzelen
maar! maar!
4.2 4.2 Puzzelen
maar!
4.2
Puzzelen

A: Geef aan waar welk puzzelstukje moet komen. Schrijf de letter van het juiste puzzelstukje op
A: Geef aan waar welk
puzzelstukje
moet
komen.
Schrijf de
letter
van het
juiste
opjuiste puzzelstukje op
A: de
Geef
aan waar
welk
puzzelstukje
moet
komen.
Schrijf
depuzzelstukje
letter van het
de plek met
puntjes.
de plek met de puntjes.
de plek met de puntjes.

B: Welk woord staat er in de onderstaande puzzel?
B: Welk woord staatB:er in
de onderstaande
Welk
woord staat erpuzzel?
in de onderstaande puzzel?
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4.3 Peter’s dilemma
Prinses Marlies de Loo werd verliefd op een arme burgemeester die Peter heette. De meeste
Gennepenaren waren dolblij dat Marlies één van hen had gekozen als haar geliefde. Haar vader, de
koning, was echter zeer ontstemd over de keuze van zijn dochter en verzon een plannetje om van
Peter af te komen. "We moeten het lot laten beslissen," zei hij, "of deze gewone man aanspraak mag
maken op mijn dochter en mijn troon. Als de goden hem vriendelijk gezind zijn, zal ik niet
achterblijven.”
Daar konden de Gennepenaren zich wel in vinden en het lot werd als volgt geraadpleegd: op twee
stukjes papier werd een kruisje en een vinkje gezet. De papiertjes werden in een zak gedaan, waaruit
Peter er één moest trekken. Als hij het vinkje trok, was Marlies de zijne. Tijd van handeling was
zaterdagochtend elf uur en het hele koninkrijk zou komen kijken.
Vrijdagavond laat kreeg Peter bezoek van zijn vriend Ed Vandermeulen, die in de keukens van het
paleis werkte. Toen Ed prinses Marlies die avond zoals gewoonlijk haar chocomelk bracht, had hij de
koning tegen haar horen zeggen dat op beide stukjes papier een kruisje zou staan!
"Wat nu?" Zei Peter. "Als ik het spel meespeel, verlies ik en word ik verbannen. Als ik het niet doe, zal
ik nooit met Marlies trouwen. En als ik de koning openlijk aanspreek op zijn bedrog, zal hij me zeker
laten ombrengen!"
Wat deed Peter precies om zijn bruid te krijgen zonder zijn hoofd te verliezen?
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4.4 Sterren inkleuren
Gewiekste Jan was creatief bezig! Hij heeft 5 potten verf ter beschikking gekregen en wil daarmee de
sterren van een slinger inkleuren. Jan is heel gewiekst en heeft met een moeilijk sommetje bepaald
dat er wel 24 unieke kleurencombinaties mogelijk zijn: (5-1)! = 24 stuks. Hij ging dus druk aan de slag
en toen hij bij 23 was wist hij het niet meer.
Welke kleurencombinatie mist Jantje?

Om verwarring te voorkomen: de kleuren van de ster links- boven tegen de klok in zijn: Rood, Oranje,
Roze, Groen, Geel
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4.5 De weegschaal
Weegschalen zijn altijd hele handige hulpmiddelen bij onze winkeliers in Gennep. Met wat
handigheid kun je er heel veel mee. Toch gaat het wel eens mis…

A: In balans
Bij juwelier Van Arensbergen moeten ze het goud precies afwegen. Na lang puzzelen heeft Kim de
weegschaal eindelijk in evenwicht. De armen van de weegschaal zijn onderverdeeld in segmenten
van gelijke afstand. Ben jij ook zo gewiekst? Kun jij de gewichten zo verdelen dat de weegschaal in
evenwicht is? Schrijf het juiste getalletje bij de juiste schaal.

30

B: Artikelen wegen
Bij Babbels in de Niersstraat worden heerlijke maaltijden uit geserveerd. Het is wel van belang dat
iedereen evenveel op zijn bord krijgt. Voor het wegen van de producten zijn ze helaas de gewichten
kwijt en moet er dus iets anders verzonnen worden.
De onderstaande 3 weegschalen zijn netjes in evenwicht. Ze gebruiken hiervoor borden, een volle
fles, een volle kan met koffie en een volle mok met koffie.
Nu willen ze weten hoe zwaar het kannetje koffie uitgedrukt in aantal mokken koffie is.
Kun jij ze helpen?

Dus; hoeveel mokken koffie moet ik plaatsen op de onderste weegschaal om deze in evenwicht te
krijgen?

6
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4.6 Spreekwoorden
Een spreekwoord is een korte, krachtige uitspraak die een (volks)wijsheid, een collectieve ervaring of
morele opvatting weergeeft. Sommige spreekwoorden zijn met elkaar in tegenspraak. Zo zijn er
spreekwoorden die aanzetten tot moedig gedrag, en andere juist tot voorzichtigheid. De
wetenschappelijke studie van de spreekwoorden heet paremiologie.
In deze opdracht zijn van een aantal bekende Nederlandse spreekwoorden of alle klinkers of alle
medeklinkers weggelaten.
Vul de klinkers of medeklinkers aan zodat er weer een bekend spreekwoord staat. Schrijf het gehele
spreekwoord op.

A:

Wshd vndt mn n d bkn, w zn mt mn vrdr zkn.

B:

n vdr kn btr tn kndrn ndrhdn, dn tn kndrn hn vdr.

C:

E oe o ie o ee eee a ij o oeie

D:

W n dkk knt hft, mt n wd brk drgn.

E:

W n prd t d w wl hln, mt hm nt rst mt d hlstr sln.

F:

E o eie e ij ae, aa ie ij ee

G:

Ee éé oe i e a, a ie i e u.
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4.7 De tandenstokers van tandarts Jan Mooren
Pak 5 tandenstokers en vorm hiermee het getal 16 zonder
deze te breken of verbuigen.
Maak hiervan een foto en plaats deze op de USB-stick in de
map \4.7 tandenstokers.

4.8 Zoekplaatje zeven dwergen
Het is hommeles in de keuken van de Kroon. Alle dwergen zijn druk in de weer terwijl Marian rustig
onder de zonnebank ligt. Er moet met z’n allen veel werk verzet worden maar waar is de zevende
dwerg dan toch gebleven?
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4.9 Gennepse
Straatnamen
4.9 Gennepse
Straatnamen
zo veel
mogelijkstraatnamen
Gennepse straatnamen
in deen
doorloper
Zoek zo veelZoek
mogelijk
Gennepse
in de doorloper
schrijf zeen
op.schrijf ze op.

Vul in het vak
gevonden
in:
Vulhieronder
in het vakalle
hieronder
alleGennepse
gevondenstraatnamen
Gennepse straatnamen
in:
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4.10

Doolhof

Een aantal Gewieksten zijn onderweg naar het gemeentehuis voor het 400 jarig bestaan. Ze zijn
echter ergens in Gennep verdwaald. Waar moeten ze vandaan komen?

35

4.11 Cadeautjes inpakken

Met Sinterklaas had Jantje een cadeautje ingepakt.
Het was een vierkant pakketje van 10 x 10 x 10 cm3.
Jantje had slechts één stukje pakpapier van 30cm bij 30cm. Volgens het plaatje past het papier
onmogelijk om het pakje. Toch lukte het Jantje om het pakketje in te pakken onder de volgende
voorwaarden:



hij knipt het papier alleen over de vouwlijnen in
hij knipt het papier niet in 2 stukjes.

Nu moeten we met Kerstmis weer allerlei pakjes inpakken dus willen we graag weten hoe Jantje het
voor elkaar kreeg.
Opdracht: Geef hieronder met een dikke penstreep aan waar de vouwlijnen komen en plaats een
kruis over de stippellijn waar Jantje het papiertje ingeknipt heeft.
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1. Oceanië


Maak met je team een Haka van minimaal 20 en maximaal 40 seconden.
 Maak hier een video van en zet die op de USB-stick


Wikipedia:


Haka is de naam van een groep ceremoniële dansen van de Maori's uit Nieuw-Zeeland. Door
middel van deze dans probeert men de goden aan te roepen.

Waarschijnlijk de bekendste haka is de Ka Mate, die al jarenlang door het Nieuw-Zeelandse

rugbyteam, vóór het begin van iedere wedstrijd wordt uitgevoerd.





De dans zelf bestaat uit een reeks van gebaren, vaak beginnend vanuit een door


de knieën gebogen spreidstand. Men spant zijn spieren aan en slaat er vervolgens op

(bijvoorbeeld achtereenvolgens op de borst, de armen en de bovenbenen). Ook probeert men

door een neertrekkende beweging de kracht van de goden vanuit de hemel naar beneden (in

de krijger) te trekken. Daarnaast kan men nog variëren in gezichtsuitdrukking, zoals


het oogwit en een lange tong laten zien.


De tekst van een haka wordt niet gezongen, maar opgezegd. Het lied is altijd gericht tot de




goden. Naast de tekst gebruikt men in de liederen vaak kreten en uitroepen.
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6.1 De pubkwis
Zorg dat de meest Gewiekste muziekdeskundige van jullie team op het tijdstip zoals aangegeven in
het TIJDSCHEMA aanwezig is in Hotel de Kroon aan de Markt in Gennep. Wat deze persoon zeker
mee moet nemen is een goede moderne smartphone met volle accu en een goede
internetverbinding.
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6.2 Muziekverpakkingen
Langspeelplaten (lp’s) en later compact disc’s (cd’s) worden beschermd door ze in een albumhoes op
te bergen. Deze albumhoezen zijn vaak hele kunstwerken. Hieronder zijn een aantal foto’s afgebeeld
van een deel van een albumhoes. Gevraagd wordt om bij elke foto aan te geven wat de naam van de
artiest/band is, wat de naam van het album is en wat het jaar van uitgifte van het album is.

A

B

C

Artiest:………………………………… Artiest:…………………………………

Artiest:…………………………………

Titel:……………………………………. Titel:…………………………………….

Titel:…………………………………….

Jaar:…………………………………….

Jaar:…………………………………….

D

Jaar:…………………………………….

E

F

Artiest:………………………………… Artiest:…………………………………

Artiest:…………………………………

Titel:……………………………………. Titel:…………………………………….

Titel:…………………………………….

Jaar:…………………………………….

Jaar:…………………………………….

Jaar:…………………………………….
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G

H

I

Artiest:…………………………………

Artiest:………………………………

Artiest:…………………………………

Titel:…………………………………….

Titel:………………………………….

Titel:…………………………………….

Jaar:…………………………………….

Jaar:…………………………………..

Jaar:…………………………………….

J

K

L

Artiest:…………………………………

Artiest:………………………………

Artiest:…………………………………

Titel:…………………………………….

Titel:………………………………….

Titel:…………………………………….

Jaar:…………………………………….

Jaar:…………………………………..

Jaar:…………………………………….
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6.3 Liedjes uit de oude doos
In een oude doos hebben wij stukjes bladmuziek
gevonden van vijf Nederlandse liedjes. Geef bij elk
stukje bladmuziek de naam van het liedje.
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6.4 Gennepse Carnavalsschlagers
De Gennepse carnaval kent ook een rijke historie als het om
carnavalsschlagers gaat. Het Schlagerbal of zoals het nu heet
het Lallebal heeft vele lokale hits opgeleverd.

A:

Wie won destijds met het alom bekende Lallied het
Genneps Schlagersbal en wie was de voorzanger?

B:

Wie was de schrijver van de hit “De Niers” en wie bracht dit lied ten gehore in 1984?

C:

Uit welke carnavalsschlager is onderstaande tekst afkomstig, wie heeft deze tekst geschreven
en wie bracht dit lied ten gehore?

Ja, ik weet nog vroeger thuus, vat kwam nao het werk naor huus.
Nao een dag zweete op het la.nd, kreeg hej sloffe en de kra.nt.
En dan zei hej taege oons moet: Ik heb zun do.rst wit wa ge doet.
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6.5 Muziekinstrumenten
Op de USB-stick in de map:
\6.5 muziekinstrumenten
staan 6 geluidsfragmenten waarop een
muziekinstrument te horen is.
Geef voor elk geluidsfragment aan welk
muziekinstrument je hier hoort.
Muziekinstrument

Muziekinstrument

A

D

B

E

C

F

6.6: Harmonie Unitas et Fidelitas
De Harmonie Unitas et Fidelitas hoopt in 2018 haar 200 jarig
jubileum te vieren. Een vereniging dus met een zeer rijke historie.
A:

Hoe heette de oprichter van de kerkelijke Harmonie Unitas et Fidelitas?

B:

Uit hoeveel muzikanten bestond de Harmonie bij hun eerste optreden in de zomer van 1818?

C:

Wat was de overlijdensdatum van deze oprichter van Unitas et Fidelitas

D:

Hoe heette het stamcafé van Harmonie Unitas et Fidelitas tijdens hun 90 jarig bestaan?

E:

Wat herhaalde de Harmonie 199 jaar na haar oprichtingsdatum ?
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6.7: De Gewiekste Kerst Karaokeshow
Er zijn heel veel liedjes geschreven rondom de viering van kerst. Nu Sint
en Piet weer naar Spanje vertrokken zijn, wordt het tijd om in de
kerststemming te komen. Let op: De groepen met een even
groepsnummer voeren opdracht A uit en de groepen met een oneven
groepsnummer voeren opdracht B uit.
Succes en veel plezier!
A: De even groepsnummers
Band Aid was een Britse liefdadigheidsgroep die in 1984 werd opgericht
door Bob Geldof en Midge Ure met als doel geld te werven om de
hongersnood in Ethiopië te bestrijden. De naam Band Aid had een
dubbele betekenis: een band van musici die hulp biedt voor een
noodsituatie, maar tegelijkertijd ook de relativering dat dit project niet meer dan een pleister op een
grote wond was. Op 28 november 1984 werd de single Do they know it's Christmas uitgebracht,
geschreven door Bob Geldof en geproduceerd door Midge Ure. Op de USB stick in de map \6.7 Do
they know it’s Christmas staat een filmpje met de karaoke versie van dit lied. Jullie wordt gevraagd
om dit lied met één of meerdere personen in te zingen. Maak van deze uitvoering een
filmpje/videoclip waarbij de kerstboom niet mag ontbreken. Plaats dit filmpje terug in de map \6.7
Do they know it’s Christmas

B: De oneven groepsnummers
In navolging op het succes van Band Aid kwamen de Amerikaanse artiesten in 1985 ook met een
eenmalige muzikale samenwerking om geld in te zamelen voor hongerend Afrika. Hun lied We are
the World stond in 1985 weken lang op de eerste plaats en wordt nu nog vaak ten gehore gebracht in
de kersttijd.
Op de USB stick in de map \ 6.7 We are the world staat een filmpje met de karaoke versie van dit
lied. Jullie wordt gevraagd om dit lied met één of meerdere personen in te zingen. Maak van deze
uitvoering een filmpje/videoclip waarbij de kerstboom niet mag ontbreken. Plaats dit filmpje terug in
de map \ 6.7 We are the world van je USB stick.
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6.8 Waar ken ik dit deuntje
van?

We kennen allemaal wel de bekende muziekdeuntjes aan
het begin van een televisieprogramma. Ook wel tv tunes
genoemd.
Op de USB stick in map \6.8 TV tunes staan 4 tv tunes van
bekende Nederlandse tv programma’s van toen en nu.
Geef in onderstaande tabel aan bij welk tv programma de
tv tunes horen.

tv programma

tv programma

A

C

B

D

Ook in reclamefilmpjes wordt vaak dankbaar gebruik
gemaakt van muziek.
Op de USB stick in de map /6.8 reclamemuziek staan 6
muziekfragmenten die gebruikt zijn in reclamespotjes.
Geef de naam van het bedrijf of merk in welke reclame
deze muziek is gebruikt.

bedrijf/merknaam

bedrijf/merknaam

A

D

B

E

C

F
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
In deze categorie vinden jullie gewiekste vragen voor of over jeugd.
Het kan dus zijn dat de jeugd meer weet dan de volwassenen, maar het
kan ook zomaar gaan over de jeugd van de oudste volwassenen.
We vragen creativiteit en vindingrijkheid. Dus… Succes!

8.1 CREATIEF
Maak twee armbandjes. Gebruik hiervoor twee van deze vier technieken.
Loom, Scoobydoo, Macramee, Punnikken.
Om te voorkomen dat er kant en klare bandjes uit de kast getrokken worden is het de bedoeling dat
je de kleuren gebruikt van ons logo “Genneps Gewiekste “. De bandjes kun je in de bijgevoegde
envelop stoppen bij het inleveren, zorg dat ze er niet uitvallen. Een armbandje is minstens 10 cm
lang.

8.2 KRAAK DE CODE
Het is een soort speelgoed
waarbij kleine kunststof
mozaïeksteentjes op een
kunststof grondlaag gedrukt
kunnen worden.
Hiernaast staan 4 gedeeltelijke
codes die corresponderen met
een item van dit speelgoed.
Bij alle vier de itemcodes
ontbreekt hetzelfde driecijferig
getal
A: Wat is het ontbrekende getal?

A: Code

B:

MC ……61

………………………………………………………………………….

MC ……68

………………………………………………………………………….

MC …...56

………………………………………………………………………….

MC ……28

………………………………………………………………………….

B: Wat zijn de namen die bij deze
codes horen?
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8.3 JIP EN JANNEKE
JIP EN JANNEKE wie kent ze niet?
Maar… kennen jullie de plaatjes ook?
Hieronder zijn enkele afbeeldingen van
verhalen van Jip en Janneke te zien. Al deze
afbeeldingen horen bij een Jip en Janneke
verhaal uit één van de beroemde boeken.
Vraag:
Hoe heet het Jip en Janneke verhaal waar deze
afbeelding als illustratie bij staat?

A:………………………………………………………………

B:………………………………………………………………

C:………………………………………………………………

D:………………………………………………………………
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E:………………………………………………………………

F:………………………………………………………………

G:………………………………………………………………

H:………………………………………………………………

I:……………………………………………………………
…

J:……………………………………………………………
…
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8.4 GESLAAGD
Dit jaar zijn er weer veel Gennepse scholieren geslaagd.
Vraag: Voor wie hangt de vlag uit bij onderstaande huizen? Noem de voor- en achternaam.

A: ………………………………………….

B: ………………………………………….

C:……………………………………….

D: ………………………………………….

E: ………………………………………….

F: ……………………………………….

G: ………………………………………….

H: ………………………………………….

I:…..…………………………………….

75

8.5 SPELKARAKTERS
Vroeger werden er veel spellen gedaan. Tegenwoordig worden er nog steeds veel spellen gedaan,
maar nu heet het gamen. Gamen is nog steeds iets dat je met meer mensen samen kunt doen, maar
nu op kilometers afstand van elkaar.
De jeugd van tegenwoordig kent meer games
dan spellen. Dit is dan ook een opdracht die
door de jeugd gemakkelijk gedaan kan worden.
Hiernaast zie je een aantal spelkarakters.
A:

Wat is de naam van het spelkarakter en
in welke game hoort hij of zij thuis?

Naam spelkarakter

Naam game

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B:

Welke karakters horen bij elkaar?

Nummer

Nummer
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8.6 GENNEPSE WINKELS
Door de jaren heen zijn er veel winkels in Gennep geweest waar kinderproducten verkocht werden.
Wij denken dan aan speelgoed, games en snoep.
Hieronder vind je allerlei foto’s van nu. Hier zitten nu of zaten ooit winkels die kinderproducten
verkopen (of verkochten).
Wat is de naam van de winkel die hier zit of zat en kinderproducten verkoopt/verkocht?

A: ………………………………………….

B: ………………………………………….

C:……………………………………….

D: ………………………………………….

E: ………………………………………….

F:……………………………………….

D: ………………………………………….

E: ………………………………………….

F:……………………………………….
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8.7 YOUTUBERS
En dan weer terug naar de hedendaagse helden van de jeugd. De YouTubers. Youtubers zijn veelal
jongeren die bekend zijn met hun eigen YouTube kanaal. Zij verdienen vaak geld met vloggen:
bloggen op video. Het idee komt uit Amerika en is inmiddels enorm populair in Nederland.
Ze vloggen over van alles en nog wat en zijn immens populair. Bekende YouTubers verdienen hun
geld met hun kanaal. Hieronder staan een aantal bekende YouTubers.

Foto A

Foto B

Foto C

Foto D

Foto E

Foto F
Vul hieronder in:

Foto G

Foto H

De naam van de YouTuber(s)?
De naam van het kanaal waarop zij uitzenden?

Naam Youtuber(s)

Kanaal

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
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8.8 KINDERBOEKEN
Kinderboeken zijn van alle tijden. We lezen ze voor en we lezen ze zelf. Dus iedereen kent wel
verschillende kinderboeken. Hieronder staan verschillende fragmenten uit kinderboeken.
Welk kinderboek herken je en wie is de schrijver?
Fragment A:
De kleine groep jongens sloop in ganzenmars nader en nader. Ze maakten van elke mogelijkheid tot
dekking gebruik. Bosjes struikgewas, zwerfkeien, heuveltjes…
Ze moesten een riviertje over en vonden na enig zoeken een smalle houten brug.
Diep voorover gebukt snelden zij naar de andere kant. Een breed pad met karresporen leidde
vandaar de helling op, het bos in. Carolus vond het beter dit pad niet te volgen.
Ze vermoedden dat het met veel bochten naar de achterzijde van de burcht zou leiden.
De kans om iemand tegen te komen mochten ze niet lopen. Ver uit elkaar, hopelijk onzichtbaar in de
duisternis, staken ze de glooiende velden over.
Hoger en hoger kwamen ze. Nu waren ze aan de bosrand. De diepe duisternis van het woud, de
nachtelijke geluiden die eruit opstegen deden hen toch wel even aarzelen.
Titel boek:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Schrijver boek:………………………………………………………………………………………………………………………..

Fragment
B:
t
Toen begon de training. Meneer List en meneer Boon lieten ons rondjes rennen en knie heffen
en nog een heleboel andere dingen doen die niks met voetbal te maken hadden.
Tussen de intervalsprintjes door hing ik een beetje rond bij de waterkoeler met de andere
twee pre-minusvarianten.
En iedere keer als we te langzaam terugkwamen naar het veld,
schreeuwde meneer List:
Hierheen met die dikke billen!

Titel boek:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Schrijver boek:………………………………………………………………………………………………………………………..

t
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Fragment C:
Ik zoek een woord
Een heel nieuw woord
Een woord dat niemand kent….

Titel boek:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Schrijver boek:………………………………………………………………………………………………………………………..
tFragment D:
Pijn! Pijn!
Een gloeiende pijn schoot door zijn lijf.
Alsof het vorkje hem een stroomstoot gaf.
Het vorkje kletterde op de vloer.
Het bordje met gebak viel.
Slagroom spetterde op het tapijt.
Verbijsterd keek hij naar zijn handen.
Titel boek:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Schrijver boek:………………………………………………………………………………………………………………………..

t
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9.1 Playboy

Playboy is één van de meest bekende tijdschriften waarbij de dames vaak niets of
weinig om het lijf hebben. Dit tijdschrift, opgericht door de in 2017 overleden Hugh
Hefner verscheen voor het eerst in 1953 met Marilyn Monroe op de cover.
Onderstaand staan vijf afbeeldingen van covers van de playboy.
 Zet onder elke foto de maand en jaar waarin deze editie verscheen.

A

B

C

Antw:…………………………………..

Antw:………………………………..

Antw:……………………………………

D

E

Antw:…………………………………..

Antw:………………………………..
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9.2 Uitspraken die niets om het lijf hebben
Tegenwoordig lijkt het heel normaal te zijn dat in TV programma’s de dingetjes gewoon bij naam
genoemd worden, zonder enige gêne.
Onderstaand zijn een paar citaten opgeschreven van uitspraken van gerespecteerde Nederlanders in
verschillende TV programma’s.
Citaat 1: Niemand zit te wachten op een twintig plus kale kip.
A: Van welke dame was deze uitspraak?

B: Waar heeft ze het hier over?

Citaat 2: "Dan gaat die broek omlaag en denk je: ik wil niet meer. Want je weet gewoon, ik ga niks
voelen.”
C: Van welke dame is dit citaat afkomstig?

D: In welke Talk show zij ze dit?
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9.3 Woordenzoeker van het lijf
Onderstaande woorden staan in alle richtingen in het diagram verborgen.
Door alle gevonden woorden in het diagram door te strepen blijven er
uiteindelijk letters over die een zin vormen in de leesrichting. Schrijf deze zin
op.
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9.4 Naakte kunst
Erotiek komt in vele kunstvormen voor. Stripverhalen zijn doorgaans geschreven voor kinderen, maar
er zijn ook vele stripboeken op de markt die niet bestemd zijn voor onze nog onschuldige kinderen.
De stripfiguren hebben daarin doorgaans weinig om het lijf.
Er zijn talloze erotische stripboeken op de markt. Onderstaand staan twee stripverhalen uit twee
bekende (Europese) stripalbums.
Geef de namen van de stripalbums waaruit deze verhalen afkomstig zijn.

A

84

B
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Ook vele schilderijen van Nederlandse groot/ klein meesters hadden weinig om het lijf.

Ook vele schilderijen van Nederlandse groot/ klein meesters hadden weinig om het lijf.
Wie heeft de onderstaande schilderijen gemaakt en in welk jaar?

Wie heeft de onderstaande schilderijen gemaakt en in welk jaar?

C

C

D

D

j
Schilder:………………………………..

Schilder……………………………..

Jaar:………………………………………

Jaar:……………………………………

j

Schilder:………………………………..

Schilder……………………………..

Jaar:………………………………………

Jaar:……………………………………

E

E
Schilder:………………………………………………………………..
Jaar:………………………………………………………………………

Schilder:………………………………………………………………..
Jaar:………………………………………………………………………
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9.59.5
Tattoos
Tattoos
Deze Nederlandse
bekendheden hebben niets om 't lijf maar iets op ’t lijf. Ze ontbloten graag hun lijf
Deze Nederlandse bekendheden hebben niets om 't lijf maar iets op ’t lijf. Ze ontbloten graag hun lijf
om het
aan aan
de buitenwereld
laten
omtrots
het trots
de buitenwereldtete
latenzien
zien..
Van welke
bekende
Nederlanders
zien
tatoeages?Het
Het
zijn
tatoages
zanger,
Van welke
bekende
Nederlanders
zienwe
wehieronder
hieronder de
de tatoeages?
zijn
tatoages
vanvan
een een
zanger,
2 zangeressen,
een een
voetbalvrouw
enen
een
2 zangeressen,
voetbalvrouw
eenvoetballer.
voetballer.

A A

BB

Naam:………………………….……

Naam:………………………….……

CC

Naam:……………………………………..

Naam:……………………………………..

D

D

Naam:…………………………………..

Naam:…………………………………..

E

E

Naam:………………………….……

Naam:………………………….……

Naam:…………………………………………..

Naam:…………………………………………..
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9.6: Kamasutra
Iedereen kent wel een aantal kamasutrastandjes, maar waar ligt de oorsprong van deze wijsheden?
Het is een Indiaas leerboek over de kunst van de liefde. Het boek is vermoedelijk samengesteld in de
2e eeuw na Chr. Het was bedoeld als handleiding voor pasgetrouwde mannen en vrouwen. In 36
hoofdstukken word je meegenomen in de wereld van de erotiek. Het boek moet de man leren hoe hij
met seks de liefde van de vrouw kan winnen.
Beeld de volgende twee de kamasutrastandjes uit met twee personen van je team en maak er een
foto van. Sla deze foto’s op in de map \9.6 Kamasutra op je USB-stick.
A: De Schaar
B: De Kruiwagen

9.7 Less to impress
Veel bekende vrouwen willen imponeren door hun vrouwelijke rondingen niet geheel te verhullen.
Van welke bekende vrouwen zijn in onderstaande afbeeldingen hun wonderschone decolletés
afgebeeld.

A

B

C

Naam:………………………….…

Naam:…………………………………

Naam:……………………………….…………..

D

E

Naam:……………………………………………..……….……

Naam:…………………………………………..
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9.8 Nederlandse Speelfilms
Nederland kent vele films waarin scenes voorkomen waarbij
de acteurs niet veel meer om het lijf hebben. In het
onderstaande plaatje zijn diverse afbeeldingen zichtbaar die
verwijzen naar 10 Nederlandse films waarin een aantal
scenes voorkomen die weinig om het lijf hebben.
Noem van de 10 films waarnaar wordt verwezen de titel, de naam van de regisseur en uit welk jaar
de film is.

Titel

Regisseur

Jaar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Genneps verledentijd

10.1 Openbaar vervoer in Gennep
Gennep heeft verschillende vormen van
openbaar vervoer gekend. Zo was er de
Maas-Buurtspoorweg (MBS) een
voormalig openbaarvervoerbedrijf dat
tussen 1913 en 1944 per tram (trein) en
vanaf 1923 eveneens per autobus een
verbinding onderhield op het traject
Nijmegen – Gennep – Venlo.

A: De zomerdienstregeling uit 1913 van de Maasbuurtspoorweg maatschappij is de eerste
dienstregeling van deze maatschappij. Op welke plek in Gennep en hoe laat komt trein nummer
306 aan in Gennep volgens deze dienstregeling?
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B: Later kende we in Gennep het openbaarvervoer bedrijf de Zuid Ooster. Uit welke fusie van
openbaarvervoersbedrijven ontstond de Zuid Ooster? En in welk jaar was dat?

C: Een andere spoorwegmaatschappij in Gennep was afgekort de N.B.D.S..
Wat was de oprichtingsdatum van de N.B.D.S?

D: Hoe staat de spoorweg tussen Boxtel en Wesel ook wel bekend?

E: Het station in Gennep heeft ook beroemde bezoekers gekend.
Wie ontving op 9 november 1907 op het station in Gennep een telegram dat zijn kleinzoon
geboren was?

F: De spoorbrug over de maas heeft ook een rijke historie. Het was eens strategisch belangrijke
verbinding over de maas voor de Duitsers als later ook voor de Geallieerden. In het najaar 1944
wordt de brug door de Duitsers opgeblazen.
Wanneer werd de eerste steen van deze spoorbrug gelegd en door wie?
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10.2 Gennepenaren
Gennep kent vele illustere personen die het beeld van Gennep de afgelopen eeuw(en) in meer of
mindere mate hebben mede bepaald
Welke Gennepenaren zijn er op onderstaande foto's afgebeeld?

A:…………………………………………

B:……………………………………………..

C:……………………………………….

D:…………………………………………..

E:…………………………………………….

F:………………………………………
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G:…………………………………………….

H:………………………………………………

I:………………………………………..

J:……………………………………………..

K:………………………………………………

L:……………………………………….
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10.3 De papierfabriek
De papierfabriek Gennep (PaGe) heeft heel veel invloed gehad op de economie van Gennep. De
afkorting werd eerst nog uitgesproken als pagé. Maar op het oudste bekende rolletje
pagetoiletpapier prijkt al een afbeelding die onmiskenbaar identificeerbaar is als een schildknaap.
Door de jaren heen veranderde dit beeldmerk van de Page.
In onderstaande afbeelding staan een aantal beeldmerken van de Page. Welk beeldmerk hoort bij
welk jaartal?
Jaar

Nummer beeldmerk

1938
1952
1953
1955
1958
1959
1962
1965
1970

10.4 Gennep in oorlog
In het verleden zijn er hevige strijden gestreden om ons stadje Gennep. Deze twijfelachtige eer
hebben we waarschijnlijk te danken aan de strategische ligging van Gennep.
A: De tegenstander van de prins van Oranje op het Genneperhuis was de Ierse officier in Spaanse
dienst Thomas Preston, een edelman, de Viscount of Tara. Zoals vele Ieren in die jaren meldde hij
zich in 1605 aan als rekruut in het Spaanse leger, waar hij militaire vorming kreeg. In welk jaar
kreeg hij een titel van de Spaanse koning en welke titel kreeg hij?
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Een paar eeuwen later is Gennep weer in Oorlog. Deze oorlog zou de bezetter het gelukkig maar 5
jaar vol houden in Gennep. Maar de aangerichte ellende was in deze vijf jaren groot en staat nog bij
menig Gennepenaar in het geheugen gegrift.
B: Wie wordt er op 11 september door de Duitsers gearresteerd en opgesloten in Goch, waar deze
persoon enkele dagen later weer ontsnapt geholpen door een collega?

C: Diverse huizen in Gennep hebben nog een bijzondere herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.
De Ortskommandant liet tijdens de bezetting in 1940-1945 naast de voordeur het bevel Zutritt
verboten schilderen. Dit liet hij doen om
te voorkomen dat de
Wehrmachtsoldaten de lege huizen van
de geëvacueerde bevolking gingen
plunderen. Plundering van de huizen
moest systematisch gebeuren en was
bestemd voor de "Ausgebombten".
Het meest werd echter naderhand door
de Britse soldaten geplunderd. De
Britse bevelhebber stopte dit niet; ook
niet na het verzoek van de direct na de
bevrijding teruggekeerde burgemeester van Banning.
Hoe heette de Ortskommandant die dit op de muren liet aanbrengen?

Wat is het adres van de woning die op bovenstaande foto is afgebeeld?

Na de bevrijding van Gennep kwam de bevolking weer langzaam terug van een lange evacuatie.
Gennep lag in puin en moest zich weer uit de puinhopen herrijzen.
D: Wat werd er na de oorlog op zaterdag 30 juni 1945 tussen 14.00 uur en 16.00 uur ‘s middags
georganiseerd door de toenmalige Burgemeester van Banning?
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10.5 Waar is dit?
Geef de exacte plaats van de foto met het bijbehorende letter aan op de navolgende plattegrond:
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10.6 Genneps taalgebruik
Ons Genneps dialect kent een rijke historie. Vele uitdrukkingen en spreekwoorden die in het
Genneps dialect geregeld gebruikt worden, komen uit dit rijke verleden. Hier onder staan een aantal
Gennepse spreekwoorden en/of uitdrukkingen. Geef de betekenis van dit spreekwoord/uitdrukking.
(antwoord in het Nederlands).
A: 't Hèt 'r gekröld

B: Ze gewikst krie.ge

C: Go.ld ien de bóks hèbbe

D: Zitte te kie.ke as ennen uul vör 't göttegat.

E: Mit Vrow Lichtmis mót de Lèwwerik óp de Kluut zitte.

F: Iemes ien de tés schiette.

G: Hèdde knie.nd, dan hèdde keutels.

H: De pap ân laote bra.nde.
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10.7 Gennepse ondernemingen
Er is veel bedrijvigheid in Gennep geweest. Gennep heeft vele kleine en grote ondernemingen
gekend. Op onderstaande foto's zijn enkele van deze Gennepse bedrijven afgebeeld. Sommige
daarvan zijn verdwenen, maar andere bestaan nog steeds.
Welke bedrijven staan hier afgebeeld?

A:…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

B:……………………….……………………………………..

C:……………………………………………..………………………
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D:………………………………………………….…………….

E:…………………………….………………………………………..

F:………………………………………………………………

G:………………………………………………………………………

H:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.8 Wat was waar?
In de vorige opdracht zagen we al dat Gennep een zeer rijk verleden kent met veel bedrijvigheid.
Onder andere in de zorg-, transport- en in de horecasector was er veel te beleven in Gennep. Het
was dan ook en belangrijke plaats in de regio.
Helaas is er in de afgelopen decennia ook weer veel activiteiten verdwenen of hebben gewoon een
ander naam of bestemming gekregen.
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Vraag: Vul de navolgende tabel in;
Zet het juiste cijfer bij de juiste activiteit, bedrijf of bouwsel dat vroeger op
deze locatie aanwezig was.
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Antwoordtabel: “Wat was waar?

Cijfer
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

Wat was daar?
Bierhuis de Zwarte Ruiter
Maaspoort
Huize St. Norbertus
Sigarenfabriek
Hotel Wierts
Slot Loevenstijn
Café Oud Buitenzicht
Kantine Vitesse ‘08
Gemeentelijk slachthuis
Garage/tankstation
Jetten

Cijfer
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

Wat was daar?
Krött
Smederij Beckers
Heilig Hartbeeld
Hotel Verzett
R.K. Sanatorium Mariaoord
Leerlooierij
Winkelpand Trienekes
Muziekwinkel van Abel
Brouwerij d’n Toertel
Draaimolen van Giesen

101

CULINAIR
11.1 Kruiden

Kruiden…. We hebben de kastjes er thuis mee vol staan. Maar hoe zien ze er zonder potje uit?
Hieronder staan verschillende kruiden. Geef de namen van de getoonde kruiden.

A: …………………………..………….

B:………………………………………………...

C: ………………………………………...

D: …………………………………….

E: ………………………………………………...

F: ………………………………………..

G: ………………………………………

H: …………………………………………………

I:…………………………………………...
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11.2 Houdbaarheidsdatum
Ga in je huishoudkast op zoek naar één artikel dat over datum is!!! Hoe ouder hoe beter!
Opdracht: Doe dit artikel in de tas en lever het in met je kwisboek

11.3 Brouwsel – Gerstenat – Pilsje - Bier
Hieronder staan 12 gedeeltes van logo’s van gerstenat. Wat zijn de namen van de biermerken?

A: ……………………………..

B: ……………………………..

C: ……………………………..

D: ……………………………..

E: ……………………………..

F: ……………………………..

G: ……………………………..

H: ……………………………..

I: ……………………………..

J: ……………………………..

K: ……………………………..

L: ……………………………..

N:

Noem 2 oud-Hollandse bierbrouwerijen van 100 jaar en ouder

Antwoord

:

1: …………………………………………………………………………………….................................................................
2:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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M:

Welke 4 Limburgse bierbrouwerijen zijn ouder dan 100 jaar?

Antwoord

:

1: …………………………………………………………………………………….................................................................
2:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3:…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
4:…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
Er zijn honderden brouwerijen op de wereld. Ze staan in de bergen, bij meren, in de stad, op het
platteland, enzovoorts. Wij hebben speciaal voor jullie, enkele heel beroemde brouwerijen
opgezocht.
Vraag: Hoe heten de brouwerijen op deze foto’s?

O: …………………………………….

P: …………………………….……...

Q: ……………………….…………...

R: …………………………………...

S: ……………………….…………...

T: ……………………………….…...
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11.4 Kerststress in de keuken
Jamie Oliver staat druk te kokkerellenen voor het kerstdiner. Hij heeft alle
ingrediënten al klaargezet voor zijn voor-, hoofd- en nagerecht. Hij geeft zijn
leerling-kok, Handige Harry, de opdracht om aan de gerechten te beginnen.
Maar door de stress laat Harry alle ingrediënten vallen. Alle ingrediënten liggen
nu door elkaar.
Opdracht:
Help hem om de goede ingrediënten voor het voor-, hoofd- en nagerecht weer
bij elkaar te zoeken? Hoe heet het voor- hoofd- en nagerecht dat Jamie Oliver
heeft bedacht?

De ingrediënten:
vanilleroomijs

gekonfijte clementines

rasp en sap citroen

vinsanto

arboriorrijst

25 gr boter

zalmeitjes

clementine of
mandarijn

mascarpone

Kalkoenjus

panettone

gerookte zalm

blaadjes dille

25 gr boter

Prosecco

stengels bleekselderij

crackers

takjes verse tijm

partjes citroen

pure chocola

waterkers
ricotta
prei

restjes kalkoenvel
kersen op siroop
olijfolie

Parmezaanse kaas
zalmfilets
frambozenjam

restjes gebraden wit
kalkoenvlees
kippen of
groentebouillon
gepelde
pistachenootjes

ui

Voorgerecht:……….…………………………………………………………….………………………………………………………..

Hoofdgerecht:……….……………………………………………………………………………………………………………………..

Nagerecht:……….……………………………….…………………………………………………………………………………………

105

Ingrediënten voorgerecht
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Ingrediënten Hoofdgerecht

Ingrediënten nagerecht
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
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11.5 Swap-face-kok
Bij onderstaande foto hebben 10 beroemde koks een swap-face ondergaan.
Zoek uit welke 10 koks hier zijn afgebeeld.

Vul hier de namen van de koks in.
A: …………………………………………………………………….

F: …………………………………………………………………….

B: …………………………………………………………………….

G: …………………………………………………………………….

C: …………………………………………………………………….

H: …………………………………………………………………….

D: …………………………………………………………………….

I: …………………………………………………………………….

E: …………………………………………………………………….

J: …………………………………………………………………….
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11.6 (Rob) Takken-opdracht
Voor deze opdracht moet je 18 jaar of ouder zijn!!! Zie tijdschema voorin
voor deze opdracht.

11.7 Streekproducten
Streekproducten zijn voedingsmiddelen die met een specifieke naam in een bepaalde streek gemaakt
worden.
Hierbij enkele voorbeelden: Uit België komen de volgende producten: abdijbier, Antwerpse handjes,
De Koninck, kletskoppen en Brugse mokken, Elixir d'Anvers, Filet d'Anvers, Gentse mokken, oude
geuze, hennepot, Knapkoek, Kortrijkse peperbollen, Liers vlaaike, Lokerse paardenworst,
mattentaart, mostaard Wostyn, mosterd van Tierenteyn, Vlaams-Brabantse tafeldruif.
In Nederland hebben we ook streekproducten.
Opdracht:
Uit welke provincie komen deze streekproducten en wat is de naam van deze
producten? Vul je antwoord in de tabel in
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Provincie:

Naam streekproduct:

A: ……………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………

B: ……………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………

C: ……………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………

D: ……………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………

E: ……………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………

F: ……………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………

G: ……………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………

H: ……………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………

I: ……………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………

J: ……………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………

K: ……………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………

L: ……………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………

11.8

OPDRACHT

Maak voor de feestavond op 29 december een tapasschaal
met 20 borrelhapjes. Leef je uit, ben creatief, denk aan het
thema: Genneps Gewiekste.
Lever deze borrelhapjes in bij de entree op 29 december.
Hiermee zijn de laatste punten te verdienen!
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EVENEMENTEN
Er worden veel evenementen georganiseerd. In Gennep, in Limburg, in
Nederland, in Europa en in de wereld.
Wij hebben een paar evenementen voor jullie uitgezocht om wat
gewiekste vragen over te stellen en denken dat dat voor jullie geen
enkel probleem zal zijn.
Jullie doen toch ook aan dit evenement mee?

12.1 GENNEPS GEWIEKSTE
Ben jij Genneps Gewiekste??? Wat weet jij allemaal van Genneps Gewiekste??? Heb jij goed
opgelet???
A:

Wat wordt er vanavond van jullie op de proef gesteld?

B:

Hoeveel teams doen er vanavond mee?

C:

Wanneer was de eerste vergadering van het organisatie comité van Genneps Gewiekste.

D:

Wanneer wordt de winnaar van de eerste Gennepse Stadskwis bekendgemaakt?

E:

Wat kun je deze avond winnen?

F:

Wie zijn de twee hoofdsponsors van Genneps Gewiekste?

Uiteraard hebben jullie jullie teamcaptain uitgekozen omwille van zijn uitmuntende kwaliteiten. Een
captain met organisatietalent, een brede kennis maar ook met een scherp oog, toch? Jullie captain
heeft zojuist in het stadhuis voor het ontvangen van een kwisboek een filmpje gezien. Maar heeft de
captain ook goed opgelet?
G: Wat was de kleur van de jas van het jongetje dat over de dijk fietste?
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H: Hoeveel boten lagen er aan de loswal?

12.2 WELK EVENEMENT?
Hieronder staan verschillende plattegronden.
A:

Welke van de onderstaande 3 plattegronden geeft een evenement aan dat jaarlijks start

B:

Hoe heet dit evenement?

C:

Teken in dit vak het logo van het evenement:

vanuit Gennep?
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D:

Aan dit evenement hebben veel deelnemers meegedaan. Deze deden als individu
mee, als duo of als groep. Enkele van deze deelnemende groepen waren in 2017:
Health Office TEAM 2
Clash Royale
Nova en Nesta

Geef de namen van de deelnemers, het startnummer van de groep en de looptijd van
de groep.
Vul de volgende tabel in:

Namen
Deelnemers

Startnummer

Health Office Team

Clash Royale

Nova Nesta

………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

Looptijd

12.3 KRAAK DE CODE
Wat is de overeenkomst van onderstaande logo’s?
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12.4 FESTIVAL
In Nederland heb je veel verschillende festivals. Hieronder zie je een foto van een bekend
Nederlands festival.

A:

Welk kunstzinnig ludiek Nederlands festival wordt hier bedoeld ?

B:

Waar vindt dit festival plaats?

C:

Wie is de oprichter van dit festival?

D:

In welke maand wordt het festival gehouden?

E:

Wat wordt op dit festival gepresenteerd?

F:

Hoe vaak is dit festival al georganiseerd?
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12.5 MARATHON
De marathon is een hardloopwedstrijd over een
afstand van 42,195 km.De discipline is verbonden
aan de Slag bij Marathon uit het jaar 490 v.Chr., die
de Eerste Perzische oorlog in het voordeel van de
Grieken besliste. Een Griekse soldaat zou toen van
het slagveld in Marathon naar Athene gesneld zijn
(ongeveer 35 km) om het nieuws van de
overwinning van de Atheners op de numeriek veel
sterkere Perzen te melden. Geschiedkundig is het
verhaal echter niet betrouwbaar.
Het verslag van Herodotos is weliswaar quasieigentijds, maar heeft een andere context: de
soldaat Pheidippides werd verschillende dagen
vóór de slag van Athene naar Sparta gezonden om
hulp te vragen. Na de weigering van de Spartanen
liep de bode terug naar Athene, alles samen bijna
500 km. Bijna zes eeuwen later pende Ploutarchos de klassieke versie van de legende neer. Zijn
boodschapper rende van Marathon naar Athene en viel dood neer na het uitbrengen van de
woorden "Gegroet, we hebben gewonnen!"
De officiële afstand van de marathon zoals die tot heden geldt, werd voor het eerst gelopen bij de
Olympische Zomerspelen 1908 in Londen. Toen werd de oorspronkelijke afstand van 25 mijl verlengd
naar 26 mijl, dit om louter organisatorische redenen ten gevolge van een verzoek van het Britse
koningshuis. De afstand kwam enigszins overeen met die tussen Marathon en Athene: 42 km en 195
meter, de afstand tussen de start op het terrein voor Windsor Castle tot de finishlijn die precies voor
de koninklijke tribune in het White City Stadion in West-Londen was uitgezet. Op de volgende
Olympische Spelen werd er echter weer een andere afstand gelopen, en pas 12 jaar later werd
internationaal definitief vastgelegd, dat de marathon over 42 km en 195 meter verlopen zou moeten
worden.
A:

Op de volgende pagina staan (gedeeltes van) enkele routes van Nederlandse marathons
afgebeeld. Van welke 10 marathons zie je hier het parcours?

Marathon

Marathon

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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Kaartje: Landkaartjes met delen van marathons
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12.6 HALVE MARATHON GENNEP
Ook in Gennep hebben we jaren een halve marathon kunnen lopen. Ieder jaar op Vaderdag
werd dit evenement georganiseerd. De laatste vond in 2014 plaats.
A. Teken hier het parcours van de Halve Marathon van Gennep van 2014 in:

B:

Hieronder staan foto’s van de halve marathon van Gennep.
In welk jaar zijn deze genomen?

Jaar:………………………………….

Jaar:…………………………….……………..…... Jaar:……………………….…………...
……………………….…………...
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12.7 MÈ.RTZITTING

A:

De hoeveelste Mè.rtzitting vindt in 2018 plaats?

B:

Welke artiesten traden er op, op de Mè.rtzitting in 2015?

Antwoord

:…………………………………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………

C.

Wie is de presentator van het eerste uur?

D.

Wat is zijn bijnaam?

E.

Hoeveel dagen duurt het nu nog tot de Mè.rtzitting 2018?

F.

Op welke datum was de Mè.rtzitting in 2003?

G.

Wat is de 10de huisregel van de Mè.rtzitting?

117

12.8 DE NIJMEEGSE 4-DAAGSE
De 4-daagse van Nijmegen is een groot evenement.
Tijdens de 4-daagse lopen er duizenden mensen door Nijmegen.
De Vierdaagse kent iedere dag een andere route in de wijde omgeving van de
stad Nijmegen door het Gelderse, Brabantse of het Limburgse land.
Elke wandeldag staat een andere plaats in de omgeving van Nijmegen centraal.
Zo heet de eerste wandeldag “De dag van Elst”, de tweede “De dag van
Wijchen”, de derde “De dag van Groesbeek” en tot slot de vierde: De dag van
Cuijk.
A:

Onderstaand een foto gemaakt tijdens de 4-daagse. Op welke van de 4-daagse dagen is deze
foto gemaakt?

B:

Hier volgt een beschrijving van de route direct na de start van de vierdaagse.
“Alle afstanden NIJMEGEN: Houtlaan, rechtdoor Oude Molenweg, linksaf van Peltlaan,
rechtsaf Einsteinstraat, linksaf Marconistraat, rechtsaf Edisonstraat, linksaf Nieuwe
Mollenhutseweg, rechtdoor Malderburchtstraat, linksaf Hatertseweg,”
Welke dag wordt deze route gevolgd?

C:

Ik wil in 2018 mee doen aan de Nijmeegse 4-daagse. Ik wil 4x50km gaan lopen. Wanneer zou
ik volgens het trainingsschema dat de 4-daagse adviseert voor de eerste keer een afstand van
50 km kunnen lopen?
Noem het weeknummer van het jaar 2018.
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D:

Hoeveel mensen hebben zich in 2013 ingeschreven voor de 4-daagse?

E:

In welk jaar wordt voor het eerst een limiet aan de inschrijvingen gegeven?

F:

In welk jaar start voor het eerst een vrouw?

G.

Zing het 4-daagse lied. Zet de opname op de USB-stick in de map \12.8 de nijmeegse
vierdaagse.

H.

Maak een foto met een 4-daagse kruisje. Om te kunnen zien dat de foto vandaag gemaakt is,
vragen we je om de medaille op de krant van vandaag te leggen, met de datum in beeld.
Zet de foto op de USB-stick in de map \12.8 de nijmeegse vierdaagse.
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Geheime
opdracht
Geheime opdracht

13.1 Geheime opdracht
13.1 Geheime opdracht

Zorg dat 1 teamlid om exact 21.00 uur op het kerkplein van de Martinuskerk aanwezig is met een in
Zorgstaat
dat 1verkerende
teamlid omfiets
exact
21.00
uur op het
kerkplein
van de
Martinuskerk
aanwezig
is metdient
een in
goede
(geen
elektrische
fiets)
die voldoet
aan
de wettelijke
eisen. Verder
goede
staateen
verkerende
fiets
(geen elektrische
fiets)
voldoet
aan de wettelijke eisen. Verder dient
deze
persoon
bijbel mee
te nemen.
Daar wordt
u dedie
weg
gewezen.
deze persoon een bijbel mee te nemen. Daar wordt u de weg gewezen.
De opdracht zal tot maximaal 22.00 uur duren.
De opdracht zal tot maximaal 22.00 uur duren.
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