ANTWOORDEN
PARELKWIS
2022

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN
1. Sommige vragen lijken heel gemakkelijk maar soms word je toch op het
verkeerde been gezet
Waar komt oorspronkelijk de benaming Carpaccio vandaan? b. Carpaccio was een italiaanse
schilder. Cipriani bedacht de carpaccio-schotel. Hij noemde dit gerecht naar de schilder
Vittore Carpaccio, van wie op dat moment een overzichtstentoonstelling werd gehouden in
Venetië. Cipriani werd geïnspireerd door het diepe rode en herkenbare geel dat Vittore
Carpaccio in zijn schilderijen gebruikte. Vittore Carpaccio werd rond 1455 geboren in Ventië
en stierf rond 1525 in Capodistria.
a. Carpaccio zijn dunne lapjes vlees
b. Carpaccio was een Italiaanse Schilder
c. Carpaccio is een rundersoort
2.
a.
b.
c.

Welke paddenstoel is het moeilijkste te kweken? A. Cantharellen
Cantharellen
Oesterzwammen
Champignons

3. Waar wordt honing van gemaakt? Honing is eigenlijk bijenkots
4. Wat bepaalt of honing meer of minder vloeibaar is? Honing wordt vloeibaar afhankelijk
van welke bloemen je honing af komt.
Belgische Chocolade:
5. Wanneer mag chocolade Belgische chocolade genoemd worden?
a. Als het uit een Belgische fabriek komt.
b. Als de receptuur van origine Belgisch is.
c. Als de cacao uit een voormalig Belgische kolonie komt.
6. Verhalen worden waarschijnlijk al sinds het begin van de mensheid verteld:
waargebeurd, verzonnen, met een moraal, geschiedkundig en ga zo maar door.
Fabels, sprookjes, sagen, legenden, kwispels en volksverhalen zijn er in
verschillende vormen…
Geef een omschrijving waarin je ook aangeeft waarmee het zich onderscheidt van de
andere vormen.
a) Sprookje= verhaal in onbepaalde tijd en plaats. Waarin een held(in) een ‘probleem’
oplost, fantasiewezens en magie kunnen onderdeel zijn. Bevatten vaak zedenles of diepere
wijsheid
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b) Fabel= verhaal door dieren met menselijke trekken, waarin een duidelijke levensles,
soms een verklaring voor natuurverschijnselen
c) Mythe= oud en verzonnen,(half)goden spelen een belangrijke rol, wijze les voor de
mensheid.
d) Sage= op een bekende plaats en op een bekend moment in de tijd en vaak gegroeid is
om een historische kern, onverklaarbare gebeurtenissen, vaak met christelijke boodschap
e) Legende= over een heilige of heilig voorwerp
f) Kwispel= raadsel waarbij men een vreemde situatie beschrijft. De toehoorders moeten
raden wat er aan de hand is.
g) Broodje-aap-verhaal= modern, verzonnen verhaal, waarin de hoofdrolspeler iets ergs
overkomt, wordt doorverteld als waargebeurd. Spelen in op de universele angsten.
7. In de vorige vraag heb je verschillende vormen van volksverhalen gezien;
hieronder staan samenvattingen van zo’n volksverhaal.
Noem de titel van dat volksverhaal en de verhaalvorm (Sprookje, Fabel, Mythe,
Sage, Legende, Broodje-Aap-verhaal of Kwispel)
a. Een verhaal uit Oisterwijk. Wanneer een vrouw, die bekend is als iemand die midden in
de nacht jenever, tabak en bier verkoopt aan stropers -, op sterven ligt, worden alle
pastoors uitgenodigd om haar ziel te redden. Ze vragen haar te verzaken aan de duivel,
maar zij doet dat op geheel eigen wijze...De Marketentster van de Fransebaan - Sage
b. Een klein mannetje helpt een molenaarsdochter bij het spinnen van goud uit stro. In ruil
daarvoor moet ze haar pasgeboren zoon afstaan, behalve als ze de naam van het kleine
mannetje weet. Repelsteeltje - Sprookje
c. Een meisje gaat op een dag naar de markt. Op de terugweg komt ze de duivel tegen die
haar belooft de zeven vrije kunsten te leren. Ze gaan samen naar twee grote steden en
leven daar zeven jaar een zondig leven. Terug in haar eigen woonplaats wordt zij door haar
oom van de duivel verlost. Ze gaat op bedevaart en doet boete in het klooster. Uiteindelijk
worden haar zonden haar vergeven. Marieken van Nimweghen - 16e eeuwse legende over
zonde en vergeving
d. Twee dieren houden een wedloop. De één denkt makkelijk te zullen winnen en spant
zich totaal niet in. Onderweg denkt hij gerust een dutje te kunnen doen, maar als hij
wakker wordt, heeft de ander de finish al bereikt. Zo verliest die ene toch de wedstrijd. De
haas en de schildpad - fabel

e. Een man loopt een café in en vraagt een glas water. De barman trekt een pistool en richt
op de man, die hem vervolgens bedankt en ’t café verlaat. De man had de hik (de barman
heeft hem er vanaf geholpen door hem te laten schrikken met het pistool - kwispel
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f. Dochter van een koning, wordt door Zeus - die zich vermomd heeft als stier - ontvoerd en
op zijn rug - westwaarts en door zee - naar een nieuw land gebracht. Europa - mythe
8. Feit of Fabel? Een bekende kreet.
Als je de vraag over fabels goed hebt beantwoord weet je dat hier bij vraag 8
niet letterlijk wordt bedoeld of het een fabel is… Maar: “Is het nu wel of niet
waar?”.
a) Eieren zijn slecht voor je cholesterol. Niet waar: ei(dooier) bevat m.n. onverzadigd vet
die het cholesterol niet beïnvloedt. Onverzadigde vetten en transvetten, zoals in dierlijke
(vette) producten (m.u.v. vette vis), kokos- en rodepalmolie, producten waar (gedeeltelijk)
geharde olie/vet in zit.
b) De “Vliegende Hollander” is een sprookje. Niet waar: Dit is een Nederlandse Sage
c) Pils is altijd bier, maar bier is niet altijd pils. Waar: Pils is een biersoort, wat ook wel lager
bier wordt genoemd. Dit is bier met een lage gisting. Bier met een hoge gisting, ook wel
speciaalbier genoemd, is dus een ander soort bier. Bier kan dus pils of speciaalbier zijn.
d) De reclames van Centraal Beheer “Even Apeldoorn bellen…” zijn een voorbeeld van een
Broodje-Aap-verhaal? Waar: het is verzonnen, maar lijkt echt te zijn gebeurd
9. Nieuwe geschiedenis en topografie… Indonesië bouwt aan een nieuwe
hoofdstad.
a. Hoe gaat de nieuwe hoofdstad van Indonesië heten? Nusantara
b. Wat is de reden voor deze nieuwe hoofdstad? De huidige hoofdstad Jakarta zal tegen
2050 onder water verdwenen zijn, aldus experts.
c. Op welk Indonesisch eiland ligt deze nieuwe hoofdstad? Borneo
d. Wat zijn de geschatte kosten in euro’s van deze wijziging van hoofdstad? 28 miljard euro
e. Wat is de betekenis van deze nieuwe naam? (Indonesische) Archipel
10. Ikea Kast.
Bijna iedereen heeft wel één of meer kasten van Ikea in huis staan. Deze kasten hebben
stuk voor stuk fantastische namen, maar hoe heet de kast die bij jou in huis staat?
Zet bij elke kast de juiste naam en kies uit de volgende namen:
Kolblörn (8)
Platsa (10)

Godmorgon (6)
Billy (3)

Stuva (5)
Kallax (2)
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Ivar (1)
Hurdal (9)

Bestå (7)
Pax (4)

1…………………………….

4…………………………

2……………………………..

5………………………………………

7……………………………..

8……………………………….

3………………………

6………………………………

9……………………………………..

10………………………………….
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11. Raadsel fiets
a. Jan en Hans moeten een afstand van 32 km afleggen. Ze hebben slechts één oude
fiets, die geen twee personen kan dragen. Daarom zal Jan eerst een eind fietsen met
een snelheid van 12 km per uur, de fiets aan de kant zetten en verder lopen met 4 km
per uur. Hans, die gelijk met Jan vertrekt, loopt eerst met 5 km per uur, pikt de fiets op
en rijdt het laatste stuk met 10 km per uur. Ze bereiken gelijktijdig het reisdoel. Na
hoeveel

Hoofdstuk 1: Algemeen

b. kilometer moet Jan de fiets neerzetten? En
hoe lang staat de fiets dan onbeheerd op
Hans te wachten?
Laat Jan de fiets neerzetten na a kilometer; het resterende stuk is b. Dan is a/12 + b/4
= a/5 + b/10. Daaruit volgt: 5a + 15b = 12a + 6b, ofwel dat de verhouding a : b = 9 : 7.
Dus a = 18 km. Jan laat de fiets achter na 90 minuten; Hans pikt hem op na 216 minuten.
De fiets staat 126 minuten onbeheerd. De reis duurt 5,0 uur.
12. SpeelGoedfiguren

In een speelgoedwinkel kwamen we allerlei figuren tegen als knuffels, beelden, puzzels, lego
bouwwerken en poppen.
De figuren zijn bekend uit spelletjes, films, boeken, programma’s, sociale media en
sprookjes. Herken jij ze?
De vraag is steeds: Hoe heet dit figuur?
We vragen om de naam, niet wat voor soort het is.
Bijvoorbeeld, alleen Pokémon/Muppet zou niet voldoende zijn, maar de naam van de
Pokémon/Muppet, dus Pickachu/Kermit de kikker.
Bij 10 gaat het om het voorste figuur.

1………………….
……………………

2…………………..
…………………….

3………………
………………..

4…………………..
…………………….

5…………………..
…………………….
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6………………….
……………………

7…………………
…………………..

11……………………………..
…………………………………

16………………….
……………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

8………………….
……………………

12…………….
………………..

17…………………
…………………….

Antwoorden:
Beertje Paddington
Thomas de trein
Peppa Pig / Peppa Big (allebei goed)
Cat boy/ Connor
Pieter Konijn / Peter Rabbit
Teigetje
Elsa
Mike/michael/mikey Wazowski
Belle
Raya
Sneki Snek
Chase
Toothless/ the night fury / tandloos
Frozen Fishstick / Poiscaille Polaire
Rey Skywalker

9………………….
……………………

13………………
………………….

14…………..
………………

10………………….
…………………….

15………………
………………….

18…………………..
………………………
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16. Buzz Lightyear
17. Harry Potter
18. Koningin/Queen Elizabeth II van Verenigd Koninkrijk

DOE-OPDRACHT H1
WIE ZIT ER IN DE BUS?
1. Hoeveel mensen stappen er in de 1e bus na 19.30 uur naar Den Bosch op
Station Oisterwijk?

(busdienst 140 van 20:25 uur) ………… mensen.

2. Hoeveel mensen stappen er uit de 2e bus na 18.00 uur bij de bushalte
‘Baerdijk’ richting Tilburg

(buslijn 140 Den Bosch via Oisterwijk van 19:24) ………..mensen
Sorry, dit antwoord konden wij natuurlijk ook niet op voorhand weten. Ook
één van ons heeft er ter plaatse staan tellen.
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HOOFDSTUK 2: BEKENDE OISTERWIJKERS
13. Geluidsfragmenten.
Ja, je hoort stemmen! Tien geluidsfragmenten met stemmen van mensen die aan
Oisterwijk gerelateerd zijn. Welke persoon er bij de stem hoort? Het ligt op het
puntje van uw tong!
Nu alleen nog even de juiste voor- en achternaam opschrijven…
a. Geluidsfragment 1: Frans Kapteijns
spel.parelkwis.nl/1
b. Geluidsfragment 2: Cora van Nieuwenhuizen
spel.parelkwis.nl/2
c. Geluidsfragment 3: Robèrt van Beckhoven
spel.parelkwis.nl/3
d. Geluidsfragment 4: Pieter Smit
spel.parelkwis.nl/4
e. Geluidsfragment 5: Toine van de Klundert
spel.parelkwis.nl/5
f.

Geluidsfragment 6: Frits Kooijmans

spel.parelkwis.nl/6
g. Geluidsfragment 7: Karin van Zandbeek
spel.parelkwis.nl/7
h. Geluidsfragment 8: Christof van Buijtenen
spel.parelkwis.nl/8
i.

Geluidsfragment 9: Huub Groenland

spel.parelkwis.nl/9
j.

Geluidsfragment 10: Berrie Kardol

spel.parelkwis.nl/10
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14. Tien dames die in Oisterwijk in het oog springen op terreinen als cultuur, politiek,
ondernemerschap, een mooie mix daarvan of anderszins. Een app gaf ze een
mannengezicht.
Enig idee welke dames zich achter de modieus getrimde baardjes verschuilen?

Dame a: Ellen Brouwers
Hesselberth

Dame d: Claudy Voskens

Dame g: Masja Vlaminckx (Roosen)

Dame b: Karin van den Heuvel

Dame c: Myrte

Dame e: Marleen Groenland

Dame f: Karin Rentmeester

Dame h: Saskia Zandkuijl

Dame i: Anne Cristien Spekle
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Dame j: Daisy GroenlanD

15. Tien heren die in Oisterwijk door velen gekend zijn. Sport, politiek, cultuur,
middenstand, of hun ‘markant’-zijn; in die hoek staan zij hun mannetje! Een
app zocht naar vrouwelijke gelaatskenmerken en bouwde die fiks uit tot een
damesgezicht.
Aan jullie de taak je te buigen over de vraag: “Welke heer gaat er achter dit gezicht
schuil?”

Heer a: Godfried van Gestel

Heer b: Olivier Daemen

Heer c: Ad Ruskus
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Heer d: Harrie Marsé

Heer g: Con van Beckhoven
Brands

Heer e: Peter Deen

Heer h: Joost van den Berg

Heer f: Hans Janssen

Heer i: Carel

Heer j: Ad van den Oord
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16. Wie is/zijn de leerkracht(en) van groep 4b van bs De Groene Parel:
Juf Daisy
Juf Lobke
17. Wie kent hem niet? Een bekend gezicht voor wie naar toneelvoorstellingen in
het Natuurtheater komt kijken. Daarnaast is hij leerkracht. Op welke school
werkt deze leerkracht en wat is zijn naam? →
Bs De Tovervogel
Huub v.d. Bogaard
18. Van welke school is Charlotte de Meester de schoolleider?
Bs De Bunders
19. Wie is de directeur van sbo De MozaIk?
Meneer Robb
20. Welk vak verzorgt Marieke Müller-Jabusch op bs De Kikkenduut?
Dans

21. Wie is de directeur van bs De Groene Parel?
Juf Lucy
22. Verenigingen in Oisterwijk:
Oisterwijk telt nu en ook vroeger veel verenigingen.
Vraag a: Wat waren Patriotjes en wat deden zij?
Naam van de jeugdband van Taxandria. Ze gaven acte de présence bij de intocht van
Sinterklaas, de Carnavalsoptocht, Koninginnedag e.d
Vraag b: Waar had jeugdsoos Trappaf haar eerste onderkomen?
In de voormalige watertoren aan de Nicolaas van Eschstraat.
Vraag c: Hoe lang bestaat Trappaf al?
Trappaf is opgericht op 5 maart 1966, dus ruim 56 jaar.
Vraag d: Wat betekent B-TEAM OISTERWIJK en wat doen ze?
Biodiversiteits team Oisterwijk. Zij zetten zich in voor behoud en uitbreiding van biodiversiteit
(soortenrijkdom van planten en dieren).
Vraag e: Welke toneelvereniging werd begin 20ste eeuw bekend door het spelen van stukken
van Vondel?
de Ghesellen van den Spele.
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Vraag f: Hoe heet de Vereniging voor bijenteelt in Oisterwijk én waarom zijn ze zo genoemd?
St. Ambrosius. Hij is de patroonheilige van de imkers. Een legende vertelt dat boven de wieg
van Ambrosius een zwerm bijen vloog. Maar hij werd niet gestoken
Vraag g: Wie richtte de EHBO-vereniging Oisterwijk op en wanneer?.
Opgericht in 1926 opgericht door dokter B-Schräder
Vraag h: waar is de EHBO-vereniging tegenwoordig gevestigd?
In het gebouw gezamenlijk met rode kruis naast de brandweerkazerne,
adres: Blokshekken 6,
Koren:
Vraag i: Hoe heette het eerste kinderkoor van de Markusparochie?
Markuszangertjes
Vraag j: Wie had de leiding hierover?
Ingeborg Vugs
Vraag k: Wat was later de naam?
Westendzangertjes
Vraag l: Wie leidde dit koor?
Ingeborg Vugs
Vraag m: Wat werd de naam daarna?
Tiereliere
Vraag n: Wie leidde het koor toen?
Nicole Haneveld
Als een kind dan 13 of 14 werd gingen ze over naar het ‘grote ‘koor,
Vraag o: hoe heette dat koor?
Jongerenkoor Melos
Vraag p: Wie leidde dat koor?
Leo Wolfs
Vraag q: Toen de Markuskerk werd gesloopt ging het koor over naar een andere kerk, welke
kerk was dat?
Levenskerk
Vraag r: De Petrusparochie zat ook een jongerenkoor, hoe heette dat koor?
Polyfonie
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Vraag s: Wie heeft dat koor destijds opgericht?
Carol en Toos Donders
Vraag t: De Petrusparochie had ook een kinderkoor, wat was de naam van dat koor?
Carillion
Vraag u: Wie leidde dat koor?
Marion Bergman
DOE-OPDRACHT H2
TEAMFOTO
Maak een foto van jullie team die in zoveel mogelijk opzichten lijkt op deze foto van de
vrijwilligers van de Parelkwis. We hebben 10 ‘elementen’ uit deze foto bepaald die we op
jullie foto graag terug willen zien. Maar we vertellen nog niet welke elementen dit zijn, dus
maak een zo goed mogelijke kopie.

Fruitschaal - Iemand die bijna hap uit koek neemt - 1 persoon achter de laptop - 1 persoon
met smartphone voor zich - Schaal met koekjes/lekkernijen - 1 nieuwsklok - Theepot/muts
- 2 personen staan - 7 personen zitten - 1 persoon bladert in boek - 1 appel los vooraan op
de tafel - 1 bril - 1 stapel boeken - 1 vragenboek - 1 plantje
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HOOFDSTUK 3: BEKEND IN OISTERWIJK
Hoofdstuk 3: Bekend in Oisterwijk

23. Aan de Lind nummer 71 was ooit
de radio-televisie winkel
gevestigd van Gerard Mascherin. (soms werd Mascherini geschreven) Gerard en zijn
vrouw Dien Matheijssen begonnen in het jaar dat ze trouwden (1965) deze zaak.
Gerard had in de jaren daarvoor al de nodige ervaring opgedaan in installatie (bijv.
ruisvrije ontvangst van zenders Duitsland en België) en reparatie van
televisietoestellen. De moeder van Gerard, Dien Mascherin-Horvers, werd bekend als
kunstenares die o.a. reliëfschilderijen maakte van dennenappels, of op z’n
Oisterwijks: “döllekes”. Deze schilderijen werden ook in de winkel aan de Lind verkocht.

Een gedroomde ansichtkaart uit de zestiger jaren van de vorige eeuw,
de Ford Taunus was nog gewoon onderdeel van het straatbeeld. In de
jaren ’70 is de zaak opgeheven en vertrok Gerard Mascherin naar
Haaren.

1.

Hoe heet de zaak die er nu zit? Antwoord: la belle epoque

2.

Hoe heette deze zaak in de periode van ca 2005 tot 2018? Bij ons

Lunch & Borrelcafé
3. Welke bekende Oisterwijks ondernemer heeft de naam die het nu heeft destijds al eerder
gegeven aan deze zaak? Rinus Snoeren.
24. Beeldfragment 5 met aansluitend een vraag waarop je beslist het antwoord weet
(óf op kunt zoeken óf na kunt vragen óf een slag naar kunt slaan…) Lekker aan de
gang ermee!
spel.parelkwis.nl/11
Nemelaerweg (Nemerlaerweg)
25. Beeldfragment 8:
spel.parelkwis.nl/12
Stadsomroeper

Hoofdstuk 3: Bekend in Oisterwijk
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26. Details… Deze foto’s zijn gemaakt vanaf het ‘oude postkantoor’ op de Dorpsstraat
tot en met de Joanneskerk aan het eind van de Lind.
Kun jij ze allemaal vinden?
Als het pand een (bedrijfs)naam heeft schrijf je die op en anders het adres.

Smaeck kaas en delicatessen
Dorpsstraat

Meyer en Meyre
Dorpsstraat

Westavenue
Dorpsstraat

Het Hof
Dorpsstraat

Heeren van Oisterwijk
Dorpsstraat

Dorpsherberg
Dorpsstraat

Hoofdstuk 3: Bekend in Oisterwijk
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Lodz
Dorpsstraat

Sissyboy
Dorpsstraat

Zoetelief
Dorpsstraat

Novalis
De Lind

De Lind 73

De Lind 81

Hoofdstuk 3: Bekend in Oisterwijk
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In de drye Swaentjes

De Lind 30e

Domus Renate
De Lind 28

De Lind 26

Kunst op 12
De Lind

Caroy
De Lind

Lilly Zeligman
De Lind

Ad Robben
Dorpsstraat

Johanneskerk

19

Tussen Fix Smartphones
en Zeeman
Dorpsstraat

Weekend Only
Dorpsstraat

Stadscafé Willeke
Dorpsstraat
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27. Vreemde bouwsels
De omgeving van Oisterwijk heeft wat vreemde bouwsels zie de foto’s. Ze staan allemaal
binnen een straal van 10 km van het centrum van Oisterwijk.
a. Noem het bouwsel
b. Waar staat het object.
c. Wat is het bouwjaar van het bouwwerk?

Uitkijktoren spoorpark
Tilburg; 2019

Den ophef, ophaalbrug
De nieuwe herdgang
over Piushaven in Tilburg op knooppunt De Baars A65
2013
2021
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uitkijktoren Tour de Frans ,
Banis veld Boxtel, uitkijktoren
vernoemd naar Frans Kapiteins,
voormalig boswachter uit
Oisterwijk; bouwjaar 2019

Biodiversiteitstoren Moergestel naast
Akkerweg. Bouwjaar 2012

28. Vroeger en nu:
Rond de jaren 1923-1925 werd, aan de Moergestelseweg een klein woonwijkje gebouwd met
een soort ‘binnenplein’.
a. Vraag: Hoe heette dit plein?
Antwoord: Durendaelplein
b. Waar werkten de meeste bewoners van dit plein?
Antwoord: Lederfabriek.
c. Hoe heette de buurt/wijk ook wel?
Antwoord: de Beentjesbuurt.
d. Welke wijk werd hierna op deze plaats gebouwd?
Antwoord: De bunders
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29. Er is een tijd geweest dat het
binnen een huisgezin heel
gewoon was dat er zelf kleding werd gemaakt. Die taak was meestal weggelegd voor de
moeders of dochters. Breien en haken waren veel voorkomende vormen van ‘huisvlijt’, zoals dat
werd genoemd.
a. Hoe heette het bedrijf dat hier tot ca. 2010 zat?
Antwoord: Phildar
b. Hoe heette de eigenaresse?
Antwoord: Jeanne Dominicus Snelle
c. Vraag: hoe het de zaal die er nu is gevestigd?
Antwoord: Lotz
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30. Een aardige oude ‘ansicht’ waarop we een stukje van de Oisterwijkse Dorpsstraat/begin
Hoogstraat zien van zo’n 60 jaar geleden. In het pand links (afgebroken rond 1970) huisde ooit
de fam. Roosen-de Bakker, eigenaars van de schoenfabriek die achter deze woning gelegen
was.
In het pand rechts zat in de jaren 40 een bedrijf.
a. Wat voor bedrijf zat hier?
Antwoord: een sigarenwinkel genaamd Frascati
In de jaren 50 werd het assortiment uitgebreid en in 1967 werd het oude gebouw gesloopt
en werd het herbouwd tot wat het nu is
b. Wat voor bedrijf werd vanaf de jaren 50?
Antwoord: het werd een cafetaria?
c. Hoe heette het bedrijf vanaf toen?
Antwoord: Cafetaria Graft
d. Hoe komt het bedrijf dat er nu nog steeds zit aan zin naam?
Antwoord naar de eigenaar van vroeger Jo Graft.
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31. Het spoor
Een ‘stationsrestauratie’ is er bij het station van Oisterwijk niet altijd geweest.
a. Wat staat er nu op de plek waar vroeger dit gebouw stond?
antwoord: de fietsenstalling bij het station.
b. Hoe heetten de uitbaters van dit gebouw?
Antwoord: Rien en Conny Mul
In 1989 begon het echtpaar Rien en Conny Mul bij het station een bewaakte fietsenstalling
met een winkeltje voor koffie, broodjes e.d. dat omstreeks 1991-‘92 werd uitgebreid tot
‘stationsrestauratie’.
c. Waarom is dit gebouw verdwenen?
Antwoord: in 1992 werden de perrons verbreed en moest het gebouw wijken.

32. Bakkerij
a. Waar stond dit pand vroeger?
Antwoord hoek past van Beugenstraat/Moergestelseweg waar nu de huidige Swaenen zit
b. Welke eigenaar zat hiervoor in dit pand?
Antwoord:
Bèr Kosters en zijn vrouw Riet Kosters-Verhoeven hun
zaak gehad.
c. Wanneer is het huidige pand geopend?
Antwoord: In 2012 is de nieuwe winkel in gebruik
genomen.
d. Hoe heet de huidige winkel?
Antwoord Echte Bakker Jan Swaanen
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33. Een rij Panden
a.Op welk adres zijn deze panden te vinden?
Pastoor van Beugenstraat 25 tot en met 35
b.Wat zat er vroeger in het meest rechtse
pand? (Tot circa 1935)
Ooit zat in het hoekpand een bedrijf dat
handelde in bouwmaterialen, de firma van Dijk.
c.Wat is er nu gevestigd?
Koos Kluytmans. interieurs

34. Teken in deze vakken zo goed mogelijk de logo’s van de hoofdsponsoren na:

35. Uit een quiz voor de raadsleden:
a. Waar staan de Jubileum- en Bevrijdingseik, hoe oud zijn ze en waarom werden ze
geplant?
Jubileumeik (achter de kiosk) ter ere van het jubileum van Koning Willem III in 1889 en de
vrijheidseik (einde trouwlaantje bij oude Raadhuis) is in 1795 geplant ter ere van de komst van
de Fransen in Oisterwijk (Lodewijk Napoleon werd koning).
b. Wat was de “grootste gerechtelijke dwaling” van Oisterwijk?
Dr. Bloemink werd beschuldigd van seksueel misbruik van zijn huishoudster door de katholieke
gemeenschap vanwege zijn protestante achtergrond (katholieke huisarts en pastoor die samen
een hetze tegen hem voerden).
c. Wat hebben het Galgeven en de Pierenberg met elkaar te maken?
Daar werden vonnissen voltrokken die bij de Lindeboom werden uitgesproken
d. Wie liet villa “De Huifkar” bouwen, en waaraan dankt deze villa haar naam?

25

Dhr. Holleman, verffabrikant. Daarna kocht dhr. Hamers de villa die eigenaar was van
Sigarenfabriek de Huifkar waar de villa ook de naam aan te danken had.
e. Wie zorgde dat Oisterwijk stadsrechten kreeg en in welk jaar was dat?
Hertog Hendrik van Brabant in 1212
f. Waarom komt de ‘zwaan’ in veel namen van horecagelegenheden voor, in vele oude
dorpskernen?
Zwaantje was een mooi woord voor een meisje van plezier. In de herbergen van vroeger kon je
niet alleen een biertje kopen maar ook een meisje ca “zwaantje”. Hier werden uiteindelijke de
namen van herbergen aan gekoppeld zoals “De Zwaan”, “De dreye Swaantjes”.
g. Welke theoloog, filosoof, schrijver is in Oisterwijk aan het Kerkplein geboren en staat er
nu nog op een sokkel?
Adriaan Poirters
h. Welk jaartal staat er op het “Oudste huis”?
1633
i. Wanneer is “Het Koninklijk Postkantoor” gebouwd?
1888
j. Welke persoon is belangrijk geweest voor de Oisterwijkse natuur? Zijn graf ligt op de
Kampina en aan het Van Esscheven is ter ere van hem een stenen bank gebouwd.
Pieter Gerbrand van Tienhoven (Amsterdam, 19 november 1875 - aldaar, 5 mei 1953),
zoon van Gijsbert van Tienhoven, was een assuradeur te Amsterdam die vooral bekendheid
kreeg door zijn werk voor
de natuurbescherming.

Hoofdstuk 3: Bekend in Oisterwijk

DOE-OPDRACHT H3
Kwartetfoto
Vorige week kregen jullie de opdracht om een foto te maken met een kwartetkaart. Zet die
foto op de USB-stick en lever die in samen met het vragenboek. Geef de foto de naam:
KWARTETFOTO
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HOOFDSTUK 4: GEBEURTENISSEN
IN OISTERWIJK
36. Koninklijk Oisterwijk:
Wat heeft Oisterwijk te maken met het koningshuis of het predicaat koninklijk? Misschien wel
meer dan je denkt. En dat begint al ruim 200 jaar geleden.
Eerst wat algemene vragen:
1a) Hoe heette onze allereerste koning van het gebied waar we wonen?
Lodewijk Napoleon
1b) Hoe raakte hij hier verzeild?
Broer van Napoleon Bonaparte, die in 1795 Nederland innam

2a) Wie was de eerste koning der Nederlanden uit het huis Oranje Nassau?
Koning Willem I (Willem Frederik)
2b) In welk jaar
1815
3a) Waarom had Emma de titel koningin-regentes?
Zij was getrouwd met koning Willem III en heeft de troon waargenomen

37. Een aantal leden van het Koningshuis is in ons mooie Oisterwijk geweest.
Noem de naam van het betreffende lid van de koninklijke familie, bij welke gelegenheid het
bezoek plaatsvond en de datum:
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38. We hebben ook ‘koninklijke bedrijven en verenigingen’ in Oisterwijk.
a) Aan welke voorwaarden moet een bedrijf, instelling of vereniging vandaag de dag voldoen
om het predicaat koninklijk te krijgen?
-een zeer belangrijke plaats innemen in het vakgebied
-van landelijke betekenis zijn
-tenminste 100 jaar bestaan
-een goede reputatie hebben opgebouwd
b) In welk jaar kreeg de Oisterwijkse leerfabriek het predicaat koninklijk?
1932
c) In welk jaar kreeg de leerfabriek de naam KVL
1974
d) Waarvoor staat die afkorting
Koninklijke Verenigde Leder
e) Welke voetbalvereniging is ontstaan uit de leerfabriek?
S.V.Nevelo, afgeleid van NVLO: N.V. Lederfabriek Oisterwijk
f) Leg uit waarom de weg langs het spoor Almystraat heet.
In 1920 werd de Leerfabriek overgenomen door ALMY: Amsterdamse Leder MaatschappIJ,
een zelfstandig handelshuis
g) In welk jaar ging KVL definitief dicht?
2001
h) Welk bedrijf, instelling of vereniging is nu nog de enige in Oisterwijk met het predicaat
Koninklijk? Noem de volledige officiële naam.
Koninklijke Vereniging Sociëteit Harmonie “Asterius”
i) Hoe heet deze koning, die in 2019 zijn opwachting maakte bij Wonderland?

Koning Rudolf IV

39. Jaarmarkt in Oisterwijk
Elke laatste zondag van juli is er in Oisterwijk de jaarmarkt. Deze jaarmarkt is er al zolang
menigeen kan heugen. Hier een aantal vragen over onze jaarmarkt.

28

a. Wie is de oprichter van jaarmarkt Oisterwijk?
Henk Rozen
b. Wanneer was de eerste jaarmarkt?
1971
c. De hoeveelste jaarmarkt was er in 2022?
De 50e
d. Welke vereniging organiseert heden ten dage de jaarmarkt?
Showband Taxandria
e. Afgelopen jaar was er ook een stand van een stichting van twee van de organisatoren
van de parelkwis. Wie zijn deze twee organisatoren, hoe heet de stichting wat wordt er
verkocht en wat gebeurt er met de opbrengst?
Karin en Ruudt Mol, Stichting Aashiyana, ze verkopen Indiase spulletjes voor een
weeshuis/school voor 70 kinderen met visuele of meervoudige handicaps
f. De organiserende vereniging heeft in de beginjaren een loterijwagen gehad. Wat was de
hoofdprijs waar ongeveer alle bezoekers loten voor kochten?
Eikenhouten dekenkast
g. De mogelijkheid om een prijsje te winnen was divers. Een bonnetje met troostprijs en
hoofdprijs kwamen voor om ineens met 1 envelop in de prijzen te vallen maar ook was er de
mogelijkheid om met 3 enveloppen een prijs te winnen. In de enveloppen zaten daarvoor 3
woorden die bij elkaar gespaard moesten worden. Noem ze alle 3.
Showband Taxandria Oisterwijk
0

h. Hoeveel kramen stonden er vorig jaar op de jaarmarkt?

i.Op welke datum was de jaarmarkt in 2009?
26 juli 2009
j. Tijdens de jaarmarkt wordt het Noord-Nederlands standwerkersconcours gehouden. Wie
heeft tijdens de editie van 2022 de Henk Rozen wisselbokaal gewonnen?
Andries van de Berg/ Dunschiller
k. Hoe heette de vereniging die de eerste jaarmarkt organiseerde?
Trompetter en jachthoornkorps Taxandria
l.Wat is de naam van de burgemeester die destijds de eerste vergunning gaf voor Jaarmarkt
Oisterwijk?
Bart Funk
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m. Er mag wettelijk 1 productgroep niet verkocht worden op de jaarmarkt. Welke product is
dit?
Alcohol
n. In 2012 vierde Oisterwijk dat ze 800 jaar daarvoor stadsrechten hebben verkregen. Hoe
heeft Jaarmarkt Oisterwijk hier hun bijdrage aan geleverd?
Elke 800ste bezoeker kreeg een paraplu aangeboden met het opschrift Oisterwijk 800 jaar.
Jaarmarkt Oisterwijk.
o. De oprichter was zelf marktkoopman. Met welke handel stond hij destijds op de markt?
Grammafoonplaten en muziekcassettes
40. Art in Oisterwijk.
a. Tijdens Art in Oisterwijk waren deze witte figuren te zien.
Hoeveel figuren duwden en trokken de ‘kar’? 6 stuks
b. Voor de hoeveelste keer werd dit evenement georganiseerd?
Voor de 2e keer
c. Door welke organisatie werd dit evenement georganiseerd?
Stichting Art
Tijdens Art in Oisterwijk was ook dit kunstobject te zien
d.

Wat is de titel van dit kunstobject? Heaven is so close

e. Wat voor afbeeldingen kun je in het kunstwerk zien? Afdrukken
van oude mobieltjes
f.
Wie is de kunstenaar van dit object? →
Belgische kunstenaar Jaune
g. (zie foto.) Hoe werden deze objecten ‘omhoog‘ gehouden? Ze hingen
aan een staaldraad met betonblokken als ballast
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h. Wie is de kunstenaar van dit kunstobject →? Nick Ervinck
i.
j.

Wat voor kleur schoenen draagt deze man het liefst? Geel
Welke kunstwerk maakte de kunstenaar speciaal voor Art in Oisterwijk in
2022?
Tephien , een geel mensfiguur

41. Beeldfragment 2 met aansluitend een vraag waarop je beslist het antwoord
weet (óf op kunt zoeken óf na kunt vragen óf een slag naar kunt slaan…) Lekker
aan de gang ermee!
spel.parelkwis.nl/13
Gerard Verhoeven en Piet van den Meijdenberg
42. Beeldfragment 9:
spel.parelkwis.nl/14
1963
43. Beeldfragment 10:
spel.parelkwis.nl/15
Chris Kardol en Frans Hofman
44. Oorlog in Oisterwijk
Onder bovenstaand thema is vanaf 2019 een drietal boeiende wandelroutes gerealiseerd in
zowel app- als brochurevorm. De routes voeren je langs vele Oisterwijkse plekken waar zich
ernstige, indrukwekkende of opvallende kwesties voordeden, gerelateerd aan de periode
1940-1945. Denk aan het Rotterdams puinpad, de Duitse smeerput en de hergebruikte palen
uit Kamp Vught. Tien vragen:
a.
Duits Beeldend kunstenaar Gunter Demnig startte het project ‘Stolpersteine’
(Struikelstenen), herinneringstekens voor slachtoffers van het Nationaalsocialisme. In
Oisterwijk zijn 23 stenen gelegd voor de huizen van Joodse slachtoffers. Hoeveel van
deze stenen kwam Gunter Demnig hier zelf leggen?
11 Stuks.
b.
Aan de George Perklaan zijn bij twee villa’s struikelstenen gelegd. Zoals veel
villa’s hadden of hebben zij een eigen naam. Wat zijn de namen waaronder deze villa’s
bekend zijn of waren?
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Villa Beukenrode en Villa Brabantia.
c.
Een kort moment in de geschiedenis werd Nederland vanuit Oisterwijk
geregeerd. Het naoorlogse kabinet streek neer aan het Klompven in Hotel Bos en Ven.
Hoe heette de premier die dit kabinet leidde?
Premier (Pieter) Gerbrandy .
d.
Aan het Klein Aderven vind je een boom met daarin gekerfd de initialen GS en
HS. Twee Oisterwijkse mannen werden op deze plek geëxecuteerd. Men vermoedt dat
een Duitse soldaat (een deel van) de inkerving aanbracht. Voor welke namen staan de
initialen van de mannen die hier wreed hun einde vonden?
Gijs Schellen en Hein Schut.
e.
De explosie van de Duitse munitietrein op 16 september 1944 bracht grote
schade toe aan de Oisterwijkse Spoorlaan. Van het complex van schoenfabriek ‘PAZO’
resteerde een betonkarkas en puin. Waar stond de afkorting ‘PAZO’ voor?
Paijmans en Zonen.
f.
De Villa aan Gemullehoekenweg 54 deed dienst als hoofdkwartier van het ‘Zwart
Front, afdeling Zuid, later ‘Nationaal Front’, dat fascistisch gedachtegoed aanhing.
Tevens was het de woning van haar oprichter Arnold Meijer. Na de oorlog moest hij zich
verantwoorden voor zijn activiteiten en werd veroordeeld tot vijf jaren gevangenisstraf.
Na vervroegde vrijlating vestigde hij zich opnieuw in Oisterwijk en startte een goed
geziene horecaonderneming. Welke?
De Rosep.
g.
Wandelroute ‘Struikelstenen’ heeft een lengte van bijna 7 kilometer. Je kunt die
afstand verdubbelen door ook de in Oisterwijk meest westelijk gelegen struikelsteen aan
het Baaneind in Heukelom te bezoeken. Wat is de naam van de persoon voor wie deze
struikelsteen is gelegd?
Rudi Wertheimer.
h.
Fabrikant Jan Linthorst bewoonde het pand aan De Lind 4. Zijn zus bestierde
daar Pension Bloemenhof dat ingezet werd als onderduikadres en uitvalsbasis voor meer
dan 200 Engelse piloten. Jan Linthorst moest deze verzetsacties met de dood bekopen in
Kamp Vught. Onder welke naam stond Jan Linthorst bekend bij het plaatselijke verzet?
Ome Jan.
i.
Jeugdvakantieoord ‘Roezemoes’ aan de Scheibaan was eigendom van Claude
Wolterbeek, aanhanger van de NSB, zwaar Duitsgezind die ervan wordt verdacht
onderduikers aan de bezetter te hebben verraden. Hun buren van de Wolfsputhoeve aan
de Vennelaan was een onderduikadres voor vele verzetsmensen en gestrande Britse
piloten. Wolterbeek kwam met regelmaat melk kopen op de Wolfsputhoeve. Wat was het
signaal om onderduikers en piloten te waarschuwen voor dit gevaar?
Het hangen van een bontgekleurde handdoek aan de waslijn.
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j.
Verbindingssteegjes tussen Hoogstraat en Kerkstraat, er zijn er meerdere. ’n
Kleine honderd jaar lang stond in een van die steegjes een synagoge. Een plaquette in
een van de steegjes herinnert daar nog aan. Wat is de naam van die steeg?
Jodenkerksteeg.
DOE-OPDRACHT h4
KETTINGREACTIE

Maak een filmpje van een kettingreactie, met minimaal 5 op elkaar volgende
verschillende acties. Zorg dat je teamnaam in beeld komt. Het filmpje mag
maximaal 1 minuut duren. Zet het filmpje op de USB-stick.
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HOOFDSTUK 5: JEUGD
Hoofdstuk 5: Jeugd

45. Studententaal:
Studenten/jongeren hebben hun eigen taaltje
gecreëerd vol met vreemde woorden en allerlei
afkortingen. Kun jij het verstaan? Vul in wat ze bedoelen met onderstaande begrippen:
a. Rela
Relatie
b. Kwarrel
Kwaliteitsscharrel, iemand met wie je vrij serieus aan het daten bent
c. Regelen
Zoenen
d. Vrijmibo
Vrijdagmiddagborrel
e. Lawa
Lange Wandeling
f. Sjaars
Eerstejaars student van een vereniging of studie
g. UB
Universiteitsbibliotheek
h. SOG
Studie Ontwijkend Gedrag
i. Hospi
(Hospiteeravond)
j. Barfen
(Overgeven)
k. Spebi
(Speciaalbier)
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l. Bruine fruitschaal
(Bittergarnituur)

Hoofdstuk 5: Jeugd

m. HDP
(Heerli de peerli, heerlijk, fijn lekker)
n. Stufi
(Studiefinanciering)
o. Een bak trekken
(Een drankje in een keer leegdrinken)
p. ASAP
(As soon as possible)
q. W88 (in berichtjes)
(Wachten)
r. OMW (in berichtjes)
((On my way) Ik ben onderweg)
s. Wat betekent het als je bent ge-iced?
(Een fles smirnoff ice gevonden die anderen hebben verstopt. Je moet hem in een keer
leeg drinken)
t. Wat houden pandapunten in?
(het aantal maanden/weken dat je geen seks hebt
gehad

Hoofdstuk 5: Jeugd

46. Basisscholen:
De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest binnen de basisscholen in Oisterwijk.
Het wordt eens tijd om te toetsen of iedereen weet welke scholen er nog zijn en welke er
waren. Duik lekker in onderstaande vragen
a. Hoeveel basisscholen zijn er in de gemeente Oisterwijk?
(13)
b. De tovervogel bestond vroeger uit 2 scholen. Welke waren dit?
(Merlijn en Zwaluw)
c. Tegenwoordig is er Basisschool de Groene Parel. Welke scholen zijn hierin
samengegaan.
(Den Akker, Darwin en de Molenhoek)
d. Wat waren de drie locaties die werden gebruikt tijdens de gemeentelijke sportdag van 20
mei 2022?
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HOCO, Oysters en Staalbergven
e. Welke Oisterwijkse leerling mocht er in 2021 meedoen aan de landelijke finale van De
Nationale Voorleeswedstrijd?
Sam Wolfs
f.

Over welke twee spoorwegovergangen fietsen de leerlingen tijdens het praktisch
verkeersexamen?
Gasthuisstraat en Pannenschuurlaan

g. Naast de centrale eindtoets vindt er nog een examen plaats in leerjaar 8. Welk examen is
dat?
EHBO
47. Het raadhuis, zoals we dat nu kennen, wordt sinds 1899 gebruikt. Wat was vóór 1899 in
gebruik als raadhuis?
De Kapel van Maria van der Linde
48. Voor hoeveel hectares bestaat Oisterwijk uit water?
135 Hectare

Hoofdstuk 5: Jeugd

49. Wiskunde/Raadsels
De meesten van ons hebben de basisschool en de
middelbare school er inmiddels op zitten. Onderstaande raadseltjes en sommen komen soms
heel herkenbaar voor. Sommige weten we meteen. Zijn het trouwens wel allemaal
rekensommetjes, of zitten er ook addertjes onder het gras?
Reken onderstaande sommen kolomsgewijs uit.
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50. We hadden ook allemaal een rekenmachine. Wanneer je de rekenmachine ondersteboven
houdt kun je verschillende woorden maken.
a. Welk getal is ondersteboven op de rekenmachine OLIEBOL?
7083170
b.Met de rekenmachine was er een leuk sommetje waar we hihi mee konden maken. Wat
was dit sommetje?
LOL+LOL=HIHI
c. 123*456*789+………. = HELEBOEL
Welk getal moet op de puntjes staan?
28830302
51. Al die hoeken die we vroeger moesten kunnen berekenen. Nooit meer nodig gehad, maar
het zit nog wel bij velen van ons ergens weggestopt in de hersenen. Om de Sinus, de
Cosinus en de Tangens te berekenen was er een ezelsbruggetje. In het wiskundeboek
stond een boot die een SOS-signaal uitzond. De naam van de boot in combinatie met het
SOS-signaal was het ezelsbruggetje. Hoe heette deze boot?
CASTOA
52. De deelsommen uit vraag 1.Kun je die ook nog uitwerken met een staartdeling op de
“ouderwetse”manier?

53. Welke wiskundige regel stond bekend om het volgende sommetje: 3+4=5
(De stelling van Pythagoras)
54. Wat was het ook moeilijk om te weten wat nu precies ++ of – of +- of -+ is. Hiervoor was
er een verhaal met een heks bedacht. Ze had een schaal water en blokjes. Warme blokjes
en koude blokjes. Een warm blokje erbij werd de schaal een graad warmer een koud blokje
erbij werd de schaal een graad kouder. Op welke wijze kon ze uitleggen wat ++, --, +- of + was? ++ een warm blokje erbij (plus), +- een koud blokje erbij (min), -+ een warme
blokje eruit (min) – een koud blokje eruit (plus)
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55. Zet de cijfers 1 tot en met 8 in de vakjes , maar ze mogen zowel
horizontaal, verticaal als diagonaal NIET opeenvolgend raken
3 5
7 1 8 2
4 6
56. Maak de reeks af 1-3-3-9-27-……….
243
57. j-f-m-a-m-j-j-a-s-o-n- ……….
D
58. Als het morgen vrijdag is welke dag komt er dan na gisteren?
Donderdag
59. Een portie friet en een blikje cola kosten samen 5 euro.
Een portie friet is 1 euro duurder dan de cola.
Hoeveel kost de cola?
2 euro
60. Piet heeft 2 keer zo veel flippo’s als Kees. Samen hebben ze er 27. Hoeveel flippo’s heeft
Piet?
18
61. Welk getal moet op het vraagteken?
10

62. Neem uit elk woord 2 opeenvolgende letters en voeg ze samen om er een kledingaccessoire van te
maken: VLUG , PINT, DEEG , ORDE KAAS
(Vlinderdas)
63. Welke twee letter onbreken hier. Alles wat hier is ,hoort hier te zijn
weet je het antwoord?
(ST)
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64. Speeltuintjes:
Waar staan onderstaande speeltuintjes?

Bunders

Drogerij/laan van KVL

Hertog Hendriklaan

Jacques Kieftpark/Mark vd Snescheutstraat/Jopie
Smuldersstraat
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Willem van der Aa-park/Zoom

Renata

Tilburgseweg

Burgemeester de Keijzerplein

Antwoorden topo vraag 65:
Bergen op Zoom
Biesbosch
Breda
Den Bosch
Eindhoven
Groote Peel
Helmond

5
a
7
1
9
c
10

Kaatsheuvel
Loonse en Drunense Duinen
Maas
Oss
Roosendaal
Tilburg
Veghel

3
b
l
2
6
8
4
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65. Topo:

Hoofdstuk 5: Jeugd

Excuses alvast, maar de organisatie ging zo lekker terug in hun eigen schooljaren dat we ook
nog wat topo vragen hebben toegevoegd. Wie herkent de onverwachte SO’s niet, wanneer
je je met je tamagotchi had gespeeld in plaats van gestudeerd? Kunnen jullie aangeven
welke nummers, letters en tekens bij de gebieden steden en wateren horen?
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DOE-OPDRACHT H5

Hoofdstuk 5: Jeugd

VOSSENJACHT

Hebben jullie vanmiddag tussen 14.00 en 15.30 uur alle 10 vossen herkend? Wij
zijn benieuwd welke vossen jullie waar hebben gezien.
Noteer de namen/rollen van de vossen je gevonden hebt:
1. Bruidegom (die zijn bruid kwijt was)
2. Zwerver
3. Wespenbestrijder
4. Bordenwasser
5. Visser
6. Schoonmaakster
7. Bomendokter
8. Sporter
9. Fotomodel
10. Verkeers(ont)regelaar
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HOOFDSTUK 6: MEDIA
66. Beeldfragment 3 met aansluitend een vraag waarop je beslist het antwoord weet (óf op
kunt zoeken óf na kunt vragen óf een slag naar kunt slaan…) Lekker aan de gang ermee!
spel.parelkwis.nl/16
Hotel Modern
67. Beeldfragment 4 met aansluitend een vraag waarop je beslist het antwoord weet (óf op
kunt zoeken óf na kunt vragen óf een slag naar kunt slaan…) Lekker aan de gang ermee!
spel.parelkwis.nl/17
Philip Bloemendal
Oisterwijkse Reuzen:
68. In welke Nederlandse TV-serie van begin dit jaar speelde de Oisterwijkse reuzen een
figurantenrol? Door welke omroep werd deze tv-serie uitgezonden en op welke dag van de
week?
In de serie The Spectacular, uitgezonden door de VPRO op 4 zondagen in januari

69. Videoclips:

Hoofdstuk 6: Media

In het filmpje te vinden op www.parelkwis.nl/34 bij dit
vraagnummer, zijn liedjes en videoclips te vinden. Ze horen alleen niet bij elkaar. De vraag is
van welk liedje en artiest zie je de videoclip. Let op: niet welk liedje hoor je….
Antwoorden:
Take on me – Aha
Billy Jean - Micheal Jackson
Wrecking Ball – Miley Cyrus
Asejere (Ketchup Song) – Las Ketchup
Papaoutai – Stromae
Walking like a Egyptian – The Bangles
7. FitTop10 – Kinderen voor kinderen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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70. Gebouwen wereldwijd:
a Hoe heet dit gebouw/bouwwerk?
b In welke plaats staat dit gebouw/bouwwerk?
c In welk land staat dit gebouw/bouwwerk?

1.

4.

6.

2.

3.

5.

7.

44

8.

9.

10.

Antwoorden:
1a: Rietveld Schröderhuis
1b: Utrecht
1c: Nederland
2a: Empire State Building
2b: New York
2c: Amerika
3a: Atomium
3b: Brussel
3c: België
4a: Kapel Notre Dame du haut
4b: Ronchamps
4c: Frankrijk
5a: Burj Khalifa
5b: Dubai
5c: Verenigde Arabische Emiraten
6a: Stonehenge
6b: Amesbury
6c: Groot Brittanië
7a: Guggenheimmuseum
7b: Bilbao
7c: Spanje
8a: Haga Sofia
8b: Istanbul
8c: Turkije

Hoofdstuk 6: Media

9a: Stari Most
9b: Mostar
9c: Bosnië Herzegowina
10a: Sydney Opera House
10b: Sydney
10c: Australië
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71. Nieuwsklok 2022
Van januari t/m juni hebben we iedere maand uit 2 Nieuwsklokken een nieuwsfeit gehaald.
Waar gaat het over? Op welke datum stond dit in de Nieuwsklok?
a.

b.

Dorpsdoener Jorg Robben: hij wil als vrijwilliger bijdragen aan de gemeenschap waar hij woont
(NK 20220427)
Is op zoek naar Oisterwijkse deelnemers aan de Nijmeegse vierdaagse, om samen een
sponsoractie op te zetten tbv een vakantieproject voor mensen met een chron. ziekte of
beperking
(NK 20220413)

c.
KVW wonderland zoekt voor het 50-jarig jubileum tbv een documentaire (NK 20220615)
d.

Barry Megens; door hun zoontje met taaislijmziekte (NK20220608)
e.
Rugbyers Oysters pakken de titel van de Trophy Poule in de ereklasse (NK20220525)
f.

Titel van boek over de geschiedenis van een Duits
munitiedepot in de Oisterwijkse bossen (NK20220511)

Hoofdstuk 6: Media

g.

Peer Paorel-prijs 2021 uitgereikt aan Marianne van den Oetelaar (NK20220309)
h.

Voor corona-herstel kwetsbare inwoners: initiatieven
tegen eenzaamheid en sociaal welbevinden jongeren (NK20220302)
i.

(Jeugd)prins Rens op bezoek bij bs De Groene Parel om het boek “Eekhoorn en konijn vieren
karnaval in Döllekesgat” uit te reiken.(NK20220223)
j.

Staat voor zelfredzaamheid: vanaf 1 jan hebben ze in Haaren hun intrek in het oude
gemeentehuis, van waaruit ze diverse diensten/activiteiten aanbieden (NK20220216)

46

k.

1)
Ron van Kuijk wordt hoofd- en eindredacteur van de Nieuwsklok (NK20220105)

l.

Boek over de 23 Struikelstenen: ter herinnering aan Oisterwijkse Joodse inwoners die tijdens
WOII zijn weggevoerd en vermoord in concentratiekampen. (NK20220126
72. Apps:
Onze telefoons staan tegenwoordig vol met allerlei apps. Weet jij over welke app we het
hebben?
a. Maximaal 10 foto’s in een bericht, foto van 24u via het rondje bovenaan.
Instagram
b. Deze had je vorig jaar nodig om de kroeg in te komen.
Coronacheck
c. 2 minuten voor vastlegging van 2 kanten.
BeReal
d. Een foto is maar een keer te bekijken.
SnapChat
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e. Het 100.000 stratenboek anno 2022.
Google Maps
f.

Duimpje omhoog, reageer en abonneer!
YouTube

g. Wat is er in de bonus?
Albert Heyn
h. Om je schulden en tegoed in een groep bij te houden.
Wiebetaaltwat
i.

Verzamelplaats van dansjes en voice-overs.
TikTok

j.

Hier is het oké bevriend te zijn met je baas.
LinkedIn

k. Verzamel al je ideeën op een bord.
Pinterest
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l.

Koop het eten hier anders gaat het weg.
To good to go/AH overblijvers

m. Je kunt je aanmelden als profiel, pagina en ook je
bevinden een groep.
Facebook
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n. Kedeng Kedeng.
NS/9292
o. Om te appen met je facebookvrienden.
Messenger
p. Een gele steen om te parkeren.
Yellow Brick
q. Een kast vol LP’s in je telefoon.
Spotify

Hoofdstuk 6: Media

r. Over de hele wereld een taxi bestellen.
Uber
s. Hoe heet dat liedje ook alweer?
Shazam
t. Om Max Verstappen te volgen.
Viaplay
u. Zeg je tijdens een spelletje op het schoolplein of als je geld wilt.
Tikkie
73. Films
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Welke films herken jij op deze panoramafoto? Toy Story Monsters Inc./en co Finding Nemo

The Incredibles

Cars

Ratatouille

Wall-e

Up

Inside out/binnenstebuiten

DOE-OPDRACHT
ONVERWACHT TELEFOONTJE
Soms krijg je een onverwacht telefoontje, soms leuk, soms minder leuk.
Neem je teamnummer, vermenigvuldig dit met 4. Vervolgens tel je er 32 bij op waarna je
het antwoord deelt door 2. Nu tel je er 32145 bij op.
Het antwoord op bovenstaande berekening is A.
A: 04242 – ……….
Neem het nummer bij antwoord A mee naar RD coördinaten 142295, 398948 en ga op zoek
naar het antwoord.
Antwoord B: ….
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HOOFDSTUK 7:
NATUUR, BOSSEN, VENNEN

74. Natuur in Oisterwijk:
In de natuur kom je de volgende soorten begroeiingen tegen: bollen, knollen, bomen,
struiken, vaste planten, zwammen/paddenstoelen en (korst)mossen. Van onderstaande
foto’s willen we de naam, de soort begroeiing en de wijze waarop de planten zich
vermeerderen.

Afb 1.

Afb. 3.

Afb 2.

Afb. 4.
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Hoofdstuk 7: Natuur, bossen, vennen

Afb. 5.

Afb. 6.

Afb 7.

Afb. 8.

Hoofdstuk 7: Natuur, bossen, vennen

Afb. 9.

Afb. 10.
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Afb. 11.

Afb. 13.

Afb. 16.

Afb. 12.

Afb. 14.

Afb. 17.

Afb. 15.

Afb. 18.
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Afb. 19.

Afb. 20.

Hoofdstuk 7: Natuur, bossen, vennen
Latijnse naam

Soort

Vermeerdering

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Antwoorden

Hoofdstuk 7: Natuur, bossen, vennen

75. Vogels in Oisterwijk
De grote hoeveelheid natuur maakt Oisterwijk tot een geliefde plek voor vele vogelsoorten.
Onze vogelspotter heeft een aantal vogels gespot, kun je de naam van de vogel erbij vinden?

Hoofdstuk 7: Natuur, bossen, vennen

a. Aalscholver

b. Blauwe reiger

c. boomklever
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d. Boomklever

e. ekster

f. gewone vink

g. grote bonte specht

h.kauw

k.koolmees

i.koksmeeuw (in de winter in de zomer is de kop
zwart)

l.meerkoet
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j.raaf

l.wilde eend

k.waterhoen

m.witte zwaan

DOE-OPDRACHT
MAAK EEN VOGELHUISJE
Ben creatief, maar zorg dat minimaal het logo van de Parelkwis en je teamnaam
en nummer goed zichtbaar is op het vogelhuisje.
Als het vogelhuisje een echt Oisterwijkse uitstraling heeft kan dat extra punten
opleveren.
Lever je vogelhuisje af bij het inleveren van het vragenboek.
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HOOFDSTUK 8: SPORT EN SPEL

76. De slimste mens woordspel:

Hoofdstuk 8: Sport & Spel

In onderstaande afbeeldingen staan 16 woorden. We zoeken drie verbanden die elk worden
omschreven met vier trefwoorden. Raad jij de drie woorden per plaatje.

(vlucht, donker, huis)

(pils, som, campagne)
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(Slang, Betalen, woon)

(Hamer, Document, buik)
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(Lelijk, schieten, spoor)

(Barrière, Blaadje, ridder)
77. Crypto karwei:
Oisterwijkse namen van personen, plekken, straten, gebouwen en meer van toen en nu, verpakt in
cryptische omschrijvingen. Snel aan de slag!
a.
Inlichtingendienst verlaat het schip en ruilt D met T.
Cia van Boort
b.
Soms paarse zuivelkanjer met een grote K.
Kampina
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c.
Gedateerd vogelverblijf.
Het Oude Nest
d.
Gulle gever van naburig dorp weg.
Nicolaas van Eschstraat
e.
Opslagplek voor kookgerei.
Pannenschuur
f.
Het einde waar de zon onder gaat.
Westend
g.
Amfibie met spanningslaagte.
Stroomdalpad
h.
Onervaren zee-engte.
Groenstraat
i.
Scheveningse attractie met hoop.
Pierenberg
j.
Frans zout voor een hond (M).
Reusel
k.
Waterkering van een Duitse maarschalk.
Rommeldam
l.
Waterpartij vól boerenschoeisel.
Klompven
m.
Kerstmaal, bovendien grote hoop.Konijnenberg
n.
Varkens-koeien-paarden-pandje.
VVV-huisje
o.

Dorpsbestuurder, eindigend met ritmische muziek, walgt van ‘bruune bône’.
Bart Funk

p.
In het oosten gelegen natte paardenvoet.
Waterhoef
q.
De magische gevederde vriend
De Tovervogel
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r.
Edelsteen, niet per ongeluk-s
Parel Express
s.
Begraafplaatsen vol boerderijen en bedrijven
Kerkhoven
t.
Gebedshuis van Heilige Piets doopnaam
Sint Petruskerk
78. Welke bal:
Bij welke sporten horen deze ballen?

Basketbal

Voetbal

Volleybal

Rugby

Tennisbal

Handbal

Tafeltennis

Honkbal

Korfbal

Softbal

Hockey

Jeu de boule/Petanque
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79. Bijnamen van sporters:
Sommige mensen kent bijna niemand van echte naam, maar zeker wel de bijnaam……
Welke sporter hoort er bij de bijaam?
De das
De adelaar van Toledo

Bernard Hinault
Federico Bahamontes

Het olifantje

Marco Pantani

De kannibaal

Eddy Merckx

De tank

Theo Lasaroms

Het slangenmens

Rob Rensenbrink

De zwarte panter

Frans de Munk

De zwarte parel

Pele

De kromme

Wim van Hanegem

Le professeur

Arsene Wenger, Laurent Fignon, Alain Prost

Mister Vitesse

Theo Bos

Thorpedo

Ian Thorpe

De Beer van Lemmer

Rintje Ritsma

The Magpie (als persoon, dus geen club) Geert Derks
Het kanon van de Maasbuurt

Harrie Geurts

DOE-OPDRACHT h8
Matjesrace
Zorg dat je met 2 teamleden om 19.15uur aanwezig bent op het veld bij de
Kiosk voor een sportieve uitdaging.
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HOOFDSTUK 9: THEATER EN CULTUUR

80. Beeldfragment 1 met aansluitend een vraag waarop je beslist het antwoord weet (óf op
kunt zoeken óf na kunt vragen óf een slag naar kunt slaan…) Lekker aan de gang ermee!
Beeldfragment:
spel.parelkwis.nl/18
Jan Batenburg en Maino Remmers
81. Beeldfragment 6:
spel.parelkwis.nl/19
Greetje Rozelie
82. Beeldfragment 7:
spel.parelkwis.nl/20
1999 – Gräfin Mariza
83. Welk Lied:
Hieronder staan tien fragmenten met een ingesproken tekst. Zoek ze op op onze website.
Elke tekst is een vertaling van een bekend nummer, de titel of een stukje uit de tekst. Welke
van de tien nummers herkennen jullie? Noem de originele titel en de uitvoerende artiest.
1. spel.parelkwis.nl/21
Paint it Black
Rolling Stones
2. spel.parelkwis.nl/22
Dat heb jij gedaan
Meau
3. spel.parelkwis.nl/23
Buona Sera
Louis Prima
4. spel.parelkwis.nl/24
Paradise by the dashboard
lightMeat Loaf
5. spel.parelkwis.nl/25
Bohemian Rhapsody
Queen
6. spel.parelkwis.nl/26
Message in a bottle
The Police
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7. spel.parelkwis.nl/27
Bad Guy
Billie Eilish
8. spel.parelkwis.nl/28
Papa was a rolling stone The Temptations
9. spel.parelkwis.nl/29
Una Paloma blanca
George Baker Selection
10. spel.parelkwis.nl/30
I can see clearly now
Jimmy Cliff
11. Spel.parelkwis.nl/31
Somebody I used to know
Gotye
12. Spel.parelkwis.nl/32
Alors on dance
Stromae
13. Spel.parelkwis.nl/33
Fly me tot he moon
Frank Sinatra
84. Beelden Natuurtheater
In het Natuurtheater in de bossen van Oisterwijk staat een aantal beelden. Er staan beelden
van zes muzen (Griekse godinnen en beschermvrouwen van de schone kunsten en
wetenschap). Bij de ingang en elders op het terrein staan nog meer beelden.
Over al deze beelden gaan de volgende vragen.
a. Hoe heet deze muze?
Erato
Waar is zij de muze van?
Lyrische poëzie en minnedicht
b. Hoe heet deze muze?
Thalia
Waar is zij de muze van?
Komedie
c. Hoe heet deze muze?
Euterpe
Waar is zij de muze van?
Lyrische poëzie, begeleid door
fluitspel
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d. Hoe heet deze muze?
Melpome
Waar is zij de muze van?
Tragedie
e. Hoe heet deze muze?
Terpsichore
Waar is zij de muze van?
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Reidans en koorzang
f.

Hoe heet deze muze?
Urania
Waar is zij de muze van?
Astronomie
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g. Wat zijn de namen van de dieren die hier worden afgebeeld?
Bruin de Beer en Reinaard de Vos
h. Welke dieren worden hier afgebeeld?
Raaf en Vos
Wie schreef de sprookjes die bij deze beide beelden horen?
Jean de la Fontaine
i.

Ook dit beeld kun je vinden in het Natuurtheater.
Welke tekst staat er op het beeld, onder het grijze vak?
Brabant Parkland

a.

D.

b.

e.

c.

f.
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g.

h.

i.
85. Theaterrijk Oisterwijk:
De spelers vól vuur op de planken, het publiek dat geen woord wil missen. Veel, heel veel
theater is er door generaties Oisterwijkse theatergezelschappen op de verschillende podia
gezet. De lijst is beslist niet volledig. We deden ’n willekeurige greep.
Vraag: Welk theaterspel hoort bij welk gezelschap? Kies uit:
De Ghesellen van den Spele - Eendracht Maakt Macht - Koperpoets Toneelgroep Trappaf - De Verenigde Oisterwijkse Spelers – Tago Stichting Operette Oisterwijk - Scholengemeenschap Durendael - O.T.O. De Kunstkring - Stichting Cue - Toneelgezelschap De Hondsberg - S.O.T. Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk - Vereniging van Oisterwijkse Spelers Revue Ge Ziet Mar - Theatergroep Trappaf - LokaalZes - Oisterwijk Omhoog Stichting Musivo 2000 - Meer Vreugde - D.E.R.M.S. Revue
Frankenstein Monstershow (1996) :

Scholengemeenschap Durendael
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Jan Rap en z’n Maat (1980) :

Toneelgroep Trappaf

In de schaduw van de guillotine (1953) :Meer Vreugde
Musica Futura (1997) :

Stichting Cue

Shrek (2017) :

Vereniging van Oisterwijkse Spelers

Tis Wa! (2017) :

De Ghesellen van den Spele

Fuente Ovejuna (1965) :

De Verenigde Oisterwijkse Spelers

Gräfin Mariza (1999) :

Stichting Operette Oisterwijk

Droomland (2002) :

Stichting Musivo 2000

Aladdin (2017) :

Theatergroep Trappaf

86. Kerstvoorstelling
In december 2016 kwam een theatergroep naar Oisterwijk, en gaf samen met Oisterwijkers
een voorstelling, waarbij bezoekers niet op hun stoel konden blijven zitten, maar een tour
door het dorp maakten.
a. Hoe heette die voorstelling?
The Scrooge Experience
b. Van welk instituut was de theatergroep?
Koningstheateracademie
c. Hoeveel dagen was deze voorstelling te beleven?
5 dagen
d. Tot welke leeftijd kon je het goedkoopste mee als bezoeker?
Tot en met 5 jaar mocht je gratis mee
e. Met welke voorstelling kwam de groep het jaar daarna terug naar Oisterwijk?
Hoe overleef ik de kerst
87. De zomer is al aan zijn einde, dus voor je het weet is het kerst! Dan staat ook
de kerststal weer op de kiosk, om Oisterwijk in sfeer te brengen.
a. Wie zorgen al ruim 20 jaar dat de kerststal ieder jaar er weer mooi bij staat?
John Kusters en Patrick van de Nieuwenhuizen
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b. Sinds welk jaar hebben we een kerststal in Oisterwijk?
1962, een jubileum dit jaar dus!
c. Van wat voor soort hout zijn de beelden gemaakt?
Dennenhout
d. Waar stond de boom,
waar de beelden van
zijn gemaakt?
Bij het Van Esscheven
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e. Welke kunstenaar heeft de beelden gemaakt?
Nico Kuik
f. Welk beeld heeft de kunstenaar zijn zelfportret in gemaakt?
De knielende herder
g. Een herder is niet afgebeeld als klassieke herder. Welk beroep is er in terug te
vinden?
Schoenmaker
h. In het jaar 2000 begon de restauratie aan de beelden. In welk jaar was de restauratie
afgerond?
2003
i.

Een van de beelden
was in zo’n slechte
staat dat het niet kon
worden gerestaureerd.
Het beeld is vervangen door een replica. Welk beeld was dit?
Maria

j.

Sinds de restauratie van de beeldengroep, staat de kerststal in de kiosk. Waar stond
de stal voor die tijd?
Op het grasveld voor de kiosk
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DOE-OPDRACHT
DANSGROEP
Stel dat jullie team als groep meedoet aan een danswedstrijd. Hoe zou jullie
dans er dan uit zien? Maak een filmpje van maximaal 1 minuut; in jullie
dansgroep zitten minimaal 7 dansers.

Geheime opdracht
We vertellen nog niet wat we gaan doen, maar kom om 20.00 uur met maximaal 2
personen uit je team naar Sporthal de Leije en neem een stok kaarten en een dikke stift
mee.
Je kunt van alles verwachten De Alleskunner
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