
DDDQ
Inhoudsopgave:

Speluitleg              3

DDDQ Radio              4

Deelnamecoupons             5

Categorie 1 Filmke             7

Categorie 2 Wè zeetie?            9

Categorie 3 Waor was dè òk al wir?        12

Categorie 4 Hoe zaat ’t òk al wir?         18

Categorie 5 We hebbe een klubke opgericht       22

Categorie 6 Van alles en nog wè         26

Categorie 7 Onderneem ut mar         31

Categorie 8 Ùt de kunst          37

Categorie 9 ‘Tis mar ‘n spelleke         43
 
Categorie 10 Allemaol Méese         48

Antwoordbladen           53

Aangeboden door:

Stichting De Dongense Dorps Quiz
De Dongense Dorps Quiz  bestaat uit: 

Peter Ballemans , Marc Dorenbosch, Bart van Kerkhof, Bert de Langen,
 Eline van Luxemborg, Peter van der Maade, Jannus Verharen

Drukwerk: D2P printXL

website: www.dddq.nl
e-mail: info@dddq.nl

  1

Inhoudsopgave



DDDQ
Hier ligt hij dan voor je: het vragenboek van de tweede editie van De Dongense Dorps Quiz.
Het idee voor DDDQ ontstond eind 2014 na een gesprekje met collega-organisatoren uit een buurt 
gemeente. Op 3 oktober 2015 vond de eerste Dongense Dorps Quiz plaats. De reacties waren over-
weldigend, Dongen was meteen in de ban van DDDQ. 

Toen de inschrijving voor deze tweede editie die op 1 mei jl. startte was het maximaal aantal van 150 
teams dat zich konden inschrijven binnen 24 uur bereikt. Wat een beleving! Al dat enthousiasme gaf 
ons weer een enorme boost om er ook dit jaar een geweldige quiz van te maken. 

Via deze weg danken we de deelnemers die massaal ja hebben gezegd tegen deze quiz. Dank aan alle 
vrijwilligers voor het bedenken, mee organiseren, begeleiden en ondersteunen van de quiz. En een 
groot dankje wel aan alle sponsors, die met hun bijdragen De Dongense Dorps mede Quiz mogelijk 
maken.

Bedankt en heel veel succes!  
Bestuur DDDQ

Categorie Sponsoren:
Café de Salamander
Café Zalencentrum de Viersprong
D2P web
Donckhuys
DJ Tom
MKB Webpartner
Rabobank 

Vraag Sponsoren:
Autobedrijf Verharen & Wijnen
Automobielbedrijf Stoomberg
Autoschade Service Van Peer Dongen
Bakkerij Pim Filius
BreAss
Café de Gouden Leeuw
Carwash Center Dongen
Dongen Culinair
Dongen.nieuws.nl
Donckhuys
Donkers Reclame 
Eetcafé Janssen en Janssen
Floris’Hand
Hapjesschaal.nl
Hem en Haar Kappers
Kanters Garantiemakelaars
Karwei Dongen
Oog & Blik
SPAR Claassen
Trobas Gelatine
Van den Bosch Makelaars

Sponsoren:
De Looierij
Smeekens Sportprijzen en Graveren
Van Schijndel Metaal
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Speluitleg

De antwoorden van de vragen dienen te worden ingevuld op de bijgeleverde DDDQ memorycard. Wij 
kennen geen punten toe aan niet of op een onjuiste manier ingevoerde antwoorden. Alleen teams die 
hun antwoorden tijdig en op de juiste manier inleveren dingen mee naar de prijzen.

Het reglement ven De Dongense Dorps Quiz staat op de website. www.dddq.nl

Wanneer moet de antwoorden ingeleverd worden?
Alle antwoorden moet worden ingeleverd bij café de Viersprong, Kanaalstraat 10, op 
1 oktober 2016, voor 23.30 uur.

Hoe moet dit gebeuren?
Stop de twee antwoordbladen samen met de DDDQ memorycard in de enveloppe. 
Zorg dat  op de twee antwoordbladen je teamnaam en teamnummer staat. 

Geheime opdracht
Ieder team moet voor deze opdracht één teamlid naar de Sint Laurentiuskerk sturen. Dat teamlid 
moet om 20.45 uur in de kerk aan Gasthuisstraat 1 zijn. De deelnamecoupon van de 
“Geheime opdracht” dient ingevuld meegebracht te worden! Neem tevens een balpen mee.

Kleurcodering
Radiovragen staan in een oranje kader.
Doe opdrachten staan in een geel kader.
Sponsorvragen staan in een paars kader. (iedere sponsorvraag is 5 punten waard)

Noodgevallen
In geval van nood is de organisatie bereikbaar op: 06 381 041 20

De Joker! 
De joker is te verdienen door het op de juiste manier uitvoeren van de doe-opdracht (vraag 83) die je 
vindt op pagina 29. Aan het einde van deze opdracht ontvang je, indien deze juist is uitgevoerd, een 
jokersticker. Deze dien je te plakken op de aangegeven plaats op op het eerste meegeleverde ant-
woordblad. Daarbij dien je te vermelden op welke categorie je deze joker inzet. Daarmee kun je het 
aantal behaalde punten in de betreffende categorie verdubbelen.

Namens de organisatie wensen wij iedereen succes en heel veel plezier vanavond.
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DDDQ Radio!
Tijdens De Dongense Dorps Quiz zal er ook weer gebruikt worden gemaakt van Radio DDDQ. En anno 
2016 natuurlijk gaat het dan natuurlijk over radio via internet. Op het YouTube kanaal van DDDQ 
wordt gebruik gemaakt van zowel beeld als geluid. 

De mensen achter DDDQ radio
Rinus Krijnen en Paul de Jong kennen elkaar al jaren en zijn samen betrokken geweest bij veel Don-
gense organisaties die het dorp leuker probeerde te maken door onder andere muzikale activiteiten 
of het maken van radio-uitzendingen. Zij voelen zich dan ook erg op hun plaats om voor DDDQ ook dit 
jaar weer radio te maken. Zij doen dat met de technische ondersteuning van Adriaan Raesen die sinds 
jaar en dag,  zonder enige vorm van stress, alle kabels en microfoons laat werken.

Wat kun je verwachten?
De uitzending zal bol staan van informatie over DDDQ en met enige regelmaat zal er via de radio ver-
slag gedaan worden van de activiteiten op de avond zelf. Het is een live programma dat uitgezonden 
wordt vanuit de mobiele DDDQ studio die gestationeerd is bij de Sint Laurentiuskerk. 

Als je een beetje op de hoogte wilt blijven van wat er gebeurt, is het een must om te luisteren. Daar-
naast komt er uit het grote archief van Rinus een scala aan Dongense popmuziek voorbij, dat ooit 
opgenomen is op de radio of bij evenementen. Voor de muzikanten die nu een beetje schrikken, kun-
nen we verzekeren dat we alleen jullie jeugdzonden hebben gebruikt waar wij als Dongenaren trots op 
mogen zijn.

En dan zijn er natuurlijk ook 65 punten te verdienen bij verschillende onderdelen die op de radio uit-
gezonden worden. Welke onderdelen dat zijn vertellen we natuurlijk niet. Je moet dus gewoon kijken 
en luisteren.

Hoe ga je kijken en luisteren?
Op de website van DDDQ staat een link naar het YouTube kanaal van DDDQ-radio. Met een klik op de 
link kom je op het betreffende YouTube kanaal terecht. Soms hoor je alleen geluid en zie je een DDDQ 
logo, maar soms zijn ook de presentatoren live in beeld. Gezien het feit dat de heren een echt radio-
gezicht hebben, zullen we dat laatste tot het minimum proberen te beperken. Ook de gefilmde vragen 
kun je via dit YouTube kanaal vinden.
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Geheime opdracht

1 teamlid is om 20:45 in de Sint Laurentiuskerk
Gasthuisstraat 1. Breng een balpen mee. 

(plus al je andere hulpmiddelen zoals leesbril, gehoorapparaat enz.)

 Teamnaam:
 Teamnr.:

Oriëntatierit + Joker blz 29
1 teamlid gaat op de fiets naar 

Breedtegraad 51.62884 en lengtegraad: 4.92582 
op het tijdstip zoals aangegeven in het 

tijdschema op volgende pagina

 Teamnaam:
 Teamnr.:

Deelnemers dienen de aanwijzingen van de instructeurs op te volgen. Veiligheid staat voorop!

Doe opdracht blz 45
1 teamlid is op het tijdstip, zoals aangegeven in het 

tijdschema op volgende pagina, bij atletiek- en trimvereniging Atledo.

 Teamnaam:
 Teamnr.:

Deelnemers dienen de aanwijzingen van de instructeurs op te volgen. Veiligheid staat voorop!

Sponsoropdracht Floris’Hand blz 45
Minimaal 2 teamleden zijn op het tijdstip, zoals aangegeven 

in het tijdschema op volgende pagina, bij Floris Hand.

 Teamnaam:
 Teamnr.:
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Oriëntatierit + Joker

19:30 t/m 20:05   Team 91 t/m 120
20:05 t/m 20:40   Team 121 t/m 150
20:40 t/m 21:15   Team 1 t/m 30
21:15 t/m 21:50   Team 31 t/m 60
21:50 t/m 22:25   Team 61 t/m 90

Doe opdracht
19:30 t/m 20:00  Team 1 t/m 30
20:00 t/m 20:30  Team 31 t/m 60
20:30 t/m 21:00  Team 61 t/m 90
21:00 t/m 21:30  Team 91 t/m 120
21:30 t/m 22:00  Team 121 t/m 150

Sponsoropdracht Floris’Hand
20:00 t/m 20:25  Team 61 t/m 90
20:25 t/m 20:50  Team 91 t/m 120
20:50 t/m 20:15  Team 31 t/m 60
20:15 t/m 21:40  Team 121 t/m 150
20:40 t/m 22:05  Team 1 t/m 30

Muziek opdracht blz 8
Alle teams (1 persoon per team) om 19:45 in Theater Dongepark.

Breng pen en papier mee
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 DJ Tom, uw allround dj voor bruiloften, schoolfeesten, 90´s

www.djtomdongen.nl                        06 - 246 456 50

Sponsorvraag 1
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De eerste 20 vragen zijn filmvragen deze, staan in de Youtube balk van de DDDQ radio.
De eerste 10 vragen staan van 19:30 tot 21:00 online en de tweede tien staan vanaf 21:00 Online.

1. (3 punten)    11. (4 punten)

2. (3 punten)    12. (3 punten)
 
3. (3 punten)    13. (4 punten)
 
4. (2 punten)    14. (4 punten)

5. (4 punten)    15. (6 punten)

6. (3 punten)    16. (4 punten)

7. (2 punten)    17. (10 punten)

8. (4 punten)    18. (3 punten)

9. (4 punten)    19. (4 punten)

10. (3 punten)    20. (7 punten)

 21. Om 19:45 staan er muzikanten te spelen in Theater Dongepark.  
 Kom met één teamlid. Breng pen en papier mee.
 Benoem de titels van de muzieknummers die ze spelen? Alleen de titels. (20 punten)

Sponsorvraag 2
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22. Dit is een vraag over een populaire en wakkere muis. Hij is uitgever, beleeft avonturen en 
 heeft een geheim schrift. Wat staat hier in dat geheimschrift? (10 punten)

23. Schrijf een limerick over je favoriete plek in Dongen. Hoe mooier/leuker, des te meer punten.  
 (15 punten)

 24. Donges Dictee
 Op Radio DDDQ worden om 20:40 en om 22:30 het Dongens Dictee voorgelezen. Schrijf dit  
 dictee op het antwoordblad (dit is het eerste blad van de twee laatste bladen in deze map) en  
 lever deze samen met de DDDQ memorycard in. (20 punten)

25. Wat staat hier? (30 punten)

Sponsorvraag 3
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 26. Letters in het zand
 Op Radio DDDQ wordt om 19:15 en om 20:50 een filmpje uitgezonden waar letters in het
 zand zichtbaar worden. Wat staat daar geschreven? (10 punten)

 27. De Boekrecensent
 Op Radio DDDQ worden om 20:15 en om22:10 fragmenten uit beroemde boeken voor-
 gelezen. Wat zijn de titel van deze boeken? Zet bij ieder boek de naam van de schrijver en 
 het jaar van uitgifte van het boek. (15 punten)

Sponsorvraag 4
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Sponsorvraag 5
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28. Een AED ( Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme  
 weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische  
 schok.
 Een AED is nodig bij een hartstilstand. Er is dan sprake van kamerfibrilleren, een ernstige   
 ritmestoornis. Bij kamerfibrilleren ontstaan er chaotisch prikkels in het hart, waardoor de  
 hartkamers niet meer samentrekken en er geen bloed meer rondgepompt wordt. Het hart  
 moet dan gedefibrilleerd worden.
 In Dongen zijn er behoorlijk wat AED ’s te vinden. Op welke locaties hangen er AED’s en welke  
 zijn 24/7 bereikbaar en welke niet? (15 punten)

29. Onderstaande foto’s zijn gemaakt in een aantal toiletten van Dongense horecagelegenheden.  
 Geef per foto aan in welke horecagelegenheid deze is gemaakt? (12 punten)
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30 a. De bewoners van sanatorium Overdonk hielpen mee op de kloosterboerderij en in de 
   werkplaatsen. Deze werkplaatsen staan achter het noviciaat. Wat voor werkplaatsen  
  waren dat? (8 punten)
 b. Hoe heten de woonhuizen van de Broeders? (5 punten)
 c. Welke is nog bewaard gebleven? (3 punten)
 d. Hoe noem je een voorgeschreven proeftijd van 1 tot 2 jaar voor kandidaat religieuzen 
  om te kijken of zij geschikt zijn om kloosterling te worden? (3 punten)
 e. Op de route van het broederpad ligt ook een kerkhof. Vanaf 1896 worden hier 
  mensen begraven. Voor welke twee doelgroepen was dit kerkhof bedoeld? (4 punten)

31. In de eerste editie van De Dongense Dorps Quiz is de vraag gesteld:
 Wat is het geografische middelpunt van Dongen?
 Er zijn maar weinig goede antwoorden gegeven. 
 Dus bij deze stellen we dezelfde vraag nog een keer. (5 punten)

32 a. In Zuid-Oost Azie wordt onderstaande delicatesse 
  vaak gegeten. Hoe heet deze delicatesse? (2 punten)

 b. Deze lekkernij eet men vooral In het amazonewoud. 
  Een kever legt zijn eitjes in dode kokospalmen 
  waarna zijn larven op het vlees van de kokosnoot 
  overleven door ze binnenin helemaal op te eten. 
  De larven zijn een bron van proteïnen en dus 
  belangrijk bij het overleven in een jungle. 
  Hoe heet deze lekkernij? (2 punten)

 c. Het gerecht in deze afbeelding wordt gebruikt in 
  bijvoorbeeld stoofpotjes. Artsen in dit land waar dit
  gerecht vandaan komt raden het af om het te eten, 
  omdat de dieren drager kunnen zijn van de gekke 
  koeien ziekte.
  Wat is dit en waar wordt dit heerlijk gerecht gegeten? 
  (4 punten)

 

Sponsorvraag 6
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32 d. Dit gerecht wordt rauw gegeten met wat sesamolie 
  en zout. Hoe heet dit gerecht en waar wordt het 
  gegeten? (4 punten)

 e. Dit gerecht kent een afschuwelijke manier van 
  bereiden. In een pan laat je wat water koken. Je  
  plaatst daarin een blok koude tofu. Daarbij doe je een 
  boel levende, kleine palingvisjes. De visjes proberen 
  dit te overleven. Zij boren zich in de nog koude tofu. 
  De tofu wordt uiteraard ook heet, de visjes zullen dit 
  dus niet overleven.
  Hoe heet dit gerecht en waar wordt het gegeten? 
  (4 punten)

 f. Deze verse vis wordt eerst een aantal dagen in water 
  geweekt. Daarna zal de vis geweekt worden in water 
  en loog. Als laatste wordt het weer een aantal dagen 
  geweekt in water. Het resultaat is een doorzichtig, 
  sterk ruikend en apart smakend visgerecht. 
  Hoe heet dit en in welke 3 landen wordt het gegeten?
  (5 punten)

33 a. De mensen van deze stam zijn nomaden. Zij trekken met hun vee door het land.
  Voor deze stam is hun uiterlijke verschijning erg belangrijk. Hun uiterlijk zegt iets over  
  de plaats in de groep en de fase van hun leven. Als ze tien jaar zijn worden bij zowel 
  de jongens als de meisjes de twee voortanden in de onderkaak eruit geslagen met een  
  stok en een steen. Meisjes dragen hun haar in twee vlechten over hun voorhoofd. In 
  de puberteit vlechten ze hun haar in kleine staartjes die ingesmeerd worden met   
  geitenvet en oker. 
  Welke stam is dit en waar leeft deze? (4 punten)
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33 b. De vrouwen van deze stam dragen ringen om hun nek. 
  Vanaf het vijfde levensjaar beginnen ze met het dragen 
  van de ringen. Ze dragen dit vanwege het schoonheids-
  ideaal. Hoe meer ringen, hoe meer schoonheid. Er zou 
  een vrouw zijn die 37 ringen draagt.
  Waar leeft deze stam? (3 punten)

 c. Een lipschotel is een ronde schijf van klei of hout in een gat
  die in de boven- of onderlip wordt aangebracht om deze op 
  te rekken. Doordat telkens een grotere schijf wordt geplaatst, 
  wordt het gat langzaamaan steeds groter. Met zorgvuldig 
  oprekken kan een lipschotel soms wel een diameter van meer 
  dan twintig centimeter krijgen. De lipschotel wordt als 
  schoonheidsideaal gezien.
  Welke stam is dit en waar leeft deze? (4 punten)

 d. Dit is een nomadenstam, ze kennen geen landsgrenzen. Het vee is erg belangrijk voor  
  ze. Ze eten het vlees, drinken het bloed en melk, gebruiken de huiden voor huizen en  
  hun botten voor bijvoorbeeld kammen. 
  Ze dragen over hun naakte lichaam als kleding slechts één tot twee doeken (shuka),  
  die ze over hun schouders knopen, en meestal een versierde riem waar hun korte  
  zwaard aan hangt. Over hun schouders dragen ze een grote doek die ze een kanga 
  noemen en die hen overdag beschermt tegen de zon en ‘s ochtends en ‘s avonds tegen  
  de kou. Ze dragen over het algemeen rode kleding, omdat die kleur voor hen het leven  
  en bloed symboliseert. Bovendien zou deze kleur de wilde dieren afschrikken. 
  Hoe heet deze stam? (2 punten)

Sponsorvraag 7
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34. Dit kruisbeeld stond oorspronkelijk op de driesprong waar de 
 Heuvelstraat, Gerardus Majellastraat en Kerkstraat samenkomen. 
 Het is gemaakt ter herinnering aan de goede katholieke tijd van 
 de jaren ’20 en ’30. Wie heeft dit kruisbeeld gebeeldhouwd en 
 wanneer is dit ingezegend? (4 punten)

35. In de 17e eeuw was de landbouw voor de bevolking van Dongen een belangrijke bron van  
 inkomsten. In de 18e eeuw kreeg Dongen een zekere bekendheid door de fabricage van 
 waterlaarzen en pantoffels. In deze nijverheid lag de grondslag van de lederindustrie, die  
 vooral in de 19e eeuw een enorme vlucht nam. In 1882 telde Dongen honderdtwaalf 
 looierijen en zo’n tweehonderd schoenmakerijen. Het merendeel van de beroeps-
 bevolking verdiende de kost in deze nijverheid. 
 Op deze afbeelding is te zien hoe een looier de haren van de 
 huid verwijdert. Dit beeld staat op een prominente plek in Dongen.
 a. Wie is de kunstenaar die dit heeft gemaakt? (2 punten)
 b. Welke burgemeester heeft dit beeld onthuld? (2punten)
 

36. De Wilhelminamolen is in 1893 gebouwd. De functie van deze molen was om koren en schors  
 te malen. In 1974 is ze aan de buitenzijde gerestaureerd. 
 In 1992 werd de molen weer maalvaardig.
 a. Welke lengte hebben de roeden van de Wilhelminamolen? (1 punt)
  b. Wie is de huidige eigenaar? (1 punt)
 c. Noem één van de huidige molenaars? (1 punt)

Sponsorvraag 8
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 37. De gemeente Dongen kent vele straatnamen met een verwijzing naar het verleden. 
 Maak een foto van de straatnaam ‘Nieuwe Baan van Breda’ .
 
 Geef deze foto’s de volgende naam vraag37-XXX.jpg, waarbij XXX staat voor je teamnummer  
 (bijvoorbeeld je zit in team 8 dan heet de foto vraag37-008.jpg) en stuur deze naar 
 vraag37@dddq.nl. (6 punten)

38. Wat was de voormalige naam van het Oranjeplein? (2 punten)

39. In welke straten in Dongen bevinden zich de uitsneden van onderstaande geschilderde 
 muurgevelnamen? (8 punten)

40. a. Wie ontwierp het logo van Manneke Pee? (2 punten) 
 b. En in welk jaar? (2 punten)

41. Vanaf 1916 liep de stoomtram komende vanuit Breda via Oosterhout en Dongen naar Tilburg.  
 Tot dat jaar was Dongen het eindpunt. 
 a.  In welke straat lag dit eindpunt? (2 punten)  
 b. Hoe heette de uitspanning die daar lag? (2 punten)

42 a. In welke straat werden eind jaren zestig de wagens van carnavalsvereniging het 
  Gaspitje gebouwd? (2 punten)
 b. Wat had deze naam met de betreffende locatie te maken? (2 punten)

43. Het verdwenen pand Lage Ham 16 heeft in de loop der tijd vele gebruikers gekend. Als laatste  
 vonden vele jongeren er hun thuis. Het heeft in die laatste jaren twee namen gehad. 
 Welke twee? (4 punten)

44. Dongen heeft een aantal bijzondere kunstwerken in de openbare  ruimte staan. In welke   
 straten te Dongen / ’s-Gravenmoer bevinden zich onderstaande kunstwerken? (8 punten)
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45. Vroeger wist iedereen in Dongen waar de Nieuwkuijkse berg lag. Waar bevindt zich deze berg  
 die nog steeds bestaat? (2 punten)

46. De gemeente Dongen stoeit al jaren met de verkeerscirculatie. Ook dit jaar wordt er weer het  
 een en ander gewijzigd. Onder welke naam werd in de jaren zeventig het eerste Verkeers 
 Circulatie Plan (VCP) ontwikkeld waarvoor op de hoek Geer - Hoge Ham een pand moest   
 wijken. Het plan is uiteindelijk niet doorgegaan. Het huidige plan heet officieel Verkeersplan  
 Centrum. Hoe heette het oorspronkelijke plan? (2 punten)

47.  Hoe heet het houten staketsel waar een Vlaamse schuur door wordt gedragen? (2 punten)

48. Waar zich tegenwoordig het meest noordoostelijk gelegen voetbalveld  van Voetbal-
 vereniging Dongen bevindt, lag vroeger een trainingsveld met een bijzondere ondergrond. Het  
 veld was geheel omzoomd door hoge populieren. Wat was de naam van dit veld dat in de 
 winter wel eens werd ondergespoten om te dienen als ijsbaan. (2 punten)

49. Hoe heette het café tegenover het voormalige tramstation dat tevens dienst deed als 
 wachtruimte? (2 punten)

50. In welke straat bevindt/bevond  zich het kunstwerk waarop het volgende gedicht  is te lezen? 
 (3 punten)
      Lichtvoetig het leven
      Vertrouwd de handen
      Vrij om te vliegen

51. Dongen was in de 19de eeuw een geliefde stek voor kunstschilders. 
 In welk hotel waren zij vaak te vinden? (3 punten)

52. In de beginjaren van de Zomerspelen vormde het straattekenen in de Julianastraat een vast  
 programmaonderdeel. Waarom werd deze activiteit altijd hier gehouden? (2 punten)

53. Welke tekst stond er direct boven de voordeur van de oude Heilig Hartschool? (3 punten)

54. In welk groot Dongens gebouw hebben de Duitsers aan het einde van de Tweede Wereld-
 oorlog springstof aangebracht maar heeft het verzet voorkomen dat het plan tot opblazen 
 ten uitvoer kon worden gebracht? (2 punten)

55. Noem drie openbare Dongense gebouwen die na sloop en herbouw hun naam en functie  
 hebben behouden. (3 punten)

Sponsorvraag 9

20

Hoe zaat ’t òk al wir?



DDDQ
56. Op welk adres (straat en huisnummer) bevinden zich deze Dongense topgevels? (10 punten)

57. In welk gebouw was de eerste moskee in Dongen gehuisvest? (2 punten)

58. Welk dier staat er afgebeeld in het logo van hockeyclub Liberty? (2 punten)

59. Het huis op de hoek Schoolstraat-Hoge Ham is gebouwd in 1902. Welke naam prijkt er op de  
 gevel van dit huis? (2 punten)

60. In de Franse tijd vormde Dongen een communicatie-schakel in de verbinding tussen Amster- 
 dam en Parijs. Bavel en Sprang-Capelle waren Dongens twee directe verbindingspunten. Hoe  
 noemde men dit communicatiemiddel? (2 punten)

61. Hoe werd het Leo XIII-gebouw in de jaren dertig ook wel genoemd? (2 punten)

62. Hoe heet een traditionele door vrouwen gedragen Brabantse muts? (2 punten)

63. Ook Dongen kende tot ongeveer begin jaren vijftig een dorpsomroeper. 
 Wat was zijn bijnaam? (2 punten)

64. Ieder beroep/ambacht heeft zijn termen. Zo ook dat van schoenmaker en looier. Wat is de   
 vakterm voor het  over de schoenleest heen bevestigen van het lederwerk van de schoen (de  
 bovenschacht) aan de binnenzool? (2 punten)

65 a. In welke straat was ooit De Witte Winkel gevestigd? (2 punten)
 b.  Wat was de achternaam van de eigenaar? (2 punten)

66. Welke firma had de eerste zelfbedieningszaak in Dongen? (2 punten)

67. In welk jaar nam Dongen afscheid van de metalen vuilnisbak? (2 punten)
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68. Wie zijn de onderstaande personen die een onderscheiding hebben gekregen. 
 In welk jaar hebben ze deze gekregen, en voor welke vereniging / stichting hebben zij het  
 meeste werk verricht. (27 punten)
 

69. Wie zijn onderstaande personen en van welke organisatie zijn ze ambassadeur? (16 punten)

Sponsorvraag 12

23

We hebbe een klubke opgericht



DDDQ
70. Uit welke liederen komen onderstaande stukken tekst en van welke vereniging is dit het 
 lijf lied. (20 punten)

 a. Natuur gaf ons een motor mee
  van ‘t allerbeste merk.
  Gaf ons een hart en longenpaar
  gezond, gaaf, goed en sterk.
  En een paar flinke benen
  een groot geluk op aard’.
  Wie die niet leert gebruiken
  is niet zo’n motor waard.
  Wie die niet leert gebruiken
  is niet zo’n motor waard.

 b. Ga je mee naar ‘t stadion
  Naar de ploeg
  Van Rood en Wit
  Je zoekt een plekje in de zon
  Waar je zo
  Gezellig zit
  Kijk ze komen op het veld
  En gejuich uit duizend kelen
  Want je staat ervan versteld
  Als de sterrenploeg gaat spelen
  
 c. When you walk through a storm
  Hold your head up high
  And don’t be afraid of the dark
  At the end of the storm
  Is a golden sky
  And the sweet silver song of the lark

 d. In Dongen is
  In Dongen is
  Een groot festijn
  Een groot festijn
  Een week plezier
  Een week plezier
  Voor groot en klein
  Voor groot en klein

 e. Met supporters samen strijden,
  ’t zij in noord, het zij in zuid.
  Horen wij de vrienden juichen,
  Dan halen wij de volle buit!
  Ons succes, u mag het weten,
  Zit ‘m in het samenspel
  Ja, de bal gaat keurig afgemeten,
  In ons open spel.
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71. Wat is de benamingen van onderstaande symbolen en wat is de naam van deze organisatie  
 zoals deze in Nederland bekend is? (8 punten)

74. Dit jaar werden VV Dongen en Olympia ‘60 gehuldigd voor het behalen van hun 
 kampioenschap. Wat was voor iedere team het doelsaldo, het aantal gescoorde doelpunten
 en het aantal doelpunten tegen in het seizoen 2015-2016? (4 punten)

 72. Maak een foto met je team die zoveel mogelijk overeenkomt met onderstaande foto van  
 de leden van de organisatie van  De Dongense Dorps Quiz. De foto wordt beoordeeld aan 
 de hand van vooraf bepaalde overeenkomsten die de foto moet hebben. 
 Geef deze foto de volgende naam vraag72-XXX.jpg, waarbij XXX staat voor je teamnummer  
 (bijvoorbeeld je zit in team 8 dan heet de foto vraag72-008.jpg) en stuur deze naar 
 vraag72@dddq.nl. (15 punten)

 73. Zoek 10 verschillen. Op het antwoordblad (dit is het tweede blad van de twee laatste 
 bladen in deze map) staat één foto van een bekend gebouw. Er zitten echter verschillen 
 tussen wat je op  deze foto ziet en het gebouw in het echt. Zoek deze verschillen en zet er  
 een cirkel omheen. Het orgineel gebouw kun je in Dongen vinden. Lever dit antwoordenblad  
 samen  met de DDDQ memorycard in. (10 punten)
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75. Hoe heten de drie Dongense bruggen over het Wilhelminakanaal? (3 punten)

76. Dimitri Verhulst is de vijfde Belgische auteur van het Boekenweekgeschenk van 2015. 
 Wie waren zijn 4 voorgangers? (4 punten)

77 a. In welk jaar werden de meeste nieuwe personenauto’s geregistreerd (verkocht)?
  (1 punt)
 b. Hoeveel auto’s waren dat? (1 punt) 
 c. Hoeveel nieuwe personenauto’s werden er in 2009 geregistreerd? (1 punt)

78. Wie zijn de schilders van onderstaande schilderijen?
 Vermeld de juiste schilder bij het betreffende schilderij. (6 punten)

79. Welk gerecht kun je bereiden met onderstaande ingrediënten? (3 punten)
   2 x grote uien
   2 x tenen knoflook
   2 x theelepels ketjap
   Blikje tomatenpuree
   Suiker
   Kipfilet
   Paprikapoeder
   Perziken op sap
   Sambal
   Peper
   Rijst

80 a. Hoe hoog was de maximale temperatuur, op 1 decimaal nauwkeurig, in Nederland op  
  Koningsdag 2016? (1 punt)
 b. Hoe hoog is de gemiddelde temperatuurop deze dag? (1 punt)
 c. Hoe hoog was de hoogst gemeten temperatuur op 5 mei vanaf 1900 in Nederland, 
  op 1 decimaal nauwkeurig? (1 punt)
 d. In welk jaar was dit? (1 punt)
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81. Hoe heten de volgende kledingstukken? (6 punten)

82. De Puzzel.

1]  Krachtmeting
2]  Oudste universiteitsstad van de Benelux
3] Uit welk nummer komt deze songtekst: 
   When the moon is in the Seventh House
   And Jupiter aligns with Mars
   Then peace will guide the planets
   And love will steer the stars
4]  Diffusie van twee vloeistoffen door een semipermeabel membraan
5]  Vocht dat bij braden, koken of stoven vrijkomt
6]  Nederlandse equivalent van het Franse cabaret-artistique
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7]  Afscheiding
8]  Plant uit o.a. het Alpengebied
9] Wat was de naam van deze automobiel
10]  Welke straat komt voor in zowel de tekst van het lied 
 “Oh, Oh, den Haag” als tevens op het monopoly-spel
11]  Gelders dorp dat grenst aan de IJssel en de Posbank
12]  Breuk
13]  Niet vermengd met iets dat er niet bij of in hoort 
14]  Brouwerij met een harp in het logo
15]  één van de 10 grote poppodia van Nederland
16]  Stripfiguur: A.J. ………
17]  Vrouw van Simson in de Bijbel
18]  Over wie zingt de zanger met de tekst van dit lied: 
  Zolang ik jou echt bij me heb
  Heb ik de volmaakte liefde lief
  Drink ik uit een pure waterbron
  En slaap onder een deken van geluk
  Jij bent het goudste zonlicht
  Een volmaakt helder kristal
  Zo schitterend dat het licht ervan
  Me soms dreigt te verblinden
19]  Ik
20]  Franse stripreeks met Philippe Thirault als schrijver en Marc Malès als tekenaar.

82. a. Welke cijfers komen niet voor in de puzzel maar wel in het onderste invulgedeelte?
  (2 punten)
 b. Wat is het antwoord voortkomend uit de puzzelvraag? (20 punten)

 83. Oriëntatierit met de fiets + Jokervraag
 1 teamlid gaat met de fiets naar de locatie met de GPS coördinaten: 
 Breedtegraad 51.62884 en lengtegraad: 4.92582. (9 punten + Joker) 
 Zie deelnamecoupon op blz 5.

84. Waar staat dit beeld? (2 punten)
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85. Dongen heeft een rijke historie in de leerindustrie. Lange tijd was Dongen zelfs het centrum  
 hiervan. In 1890 stond 25% van alle leerlooierijen in Dongen. In de jaren twintig van de vorige  
 eeuw, produceerde Dongen zelfs meer dan 1 miljoen schoenen per jaar oftewel ruim 90% van  
 de Nederlandse markt.
 Hoeveel leerlooierijen telde Dongen in het jaar 1863? (2 punten)

86 Dongen is goed vertegenwoordigd in het onderwijs. Dongen telt vele basisscholen en daar- 
 naast het Cambreur College. De diverse basisscholen zitten verspreid over het gehele gebied  
 van Dongen inclusief ’s-Gravenmoer. 
 a. Noem alle basisscholen in de Gemeente Dongen? (10 punten)
 b. Hoeveel leerlingen hadden deze scholen op de officiële teldatum 1-10-2015 samen? 
  (2 punten)

87. a. Wie was in 1953 Prins Carnaval in Dongen? (1 punt)
 b. In een uitpuilende zaal in Hoeven werd zondag 20 december 2015 de verkiezing van  
  het beste West-Brabantse carnavalslied gehouden. In een voorgaande editie zijn de  
  Bøxskuzs al eens in de prijzen gevallen, maar wie ging er dit jaar met de eerste prijs  
  vandoor? (1 punt)
 c. Wat was de titel van dit lied? (1 punt)
 d. Wie was de initiatiefnemer en tekstschrijver van het Peeënlied? (1 punt)
 e. Van welke periode was hij Prins Carnaval van Dongen? (1 punt)
 f. In welk jaar werd er voor het eerst een carnavalsmis georganiseerd? (1 punt)

88. Een voertuig met een 4 cilinder motor rijdt met een constant toerental van 6000 omwen-
 teligen per minuut over een vlakke asfaltweg. De buitentemperatuur is 20 graden celcius en  
 het is windstil. Het voertuig heeft een ledig gewicht van 1000 kg en de bestuurder weegt 80 kg.  
 Het voertuig heeft een handgeschakelde versnellingsbak met 5-versnellingen vooruit en 1 
 versnelling achteruit. De bandenmaat is 205/55 x 16. Het differentieel heeft een eindreductie  
 van 3.80. De overbrengingsverhoudingen van de 5-versnellingsbak is:
 1e versnelling 2,60
 2e versnelling 2,00
 3e versnelling 1,50
 4e versnelling 1,16
 5e versnelling 0,87 
 a. De snelheid die gereden wordt in de 2e versnelling is? (6 punten)
 b. Bereken de snelheid in de 5e versnelling? (6 punten)
 c. Hoe hoog is het toerental in de 4e versnelling bij een snelheid van 120 km/h? 
  (6 punten)
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Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/tilburg

Als coöperatieve bank staan wij midden in de samenleving en nemen wij actief

deel aan lokale initiatieven. Wij leveren dan ook met trots een bijdrage aan De

Dongense Dorps Quiz. 

De Dongense Dorps Quiz

veel plezier
en succes!

Wij wensen
alle

deelnemers 
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89. In 1949 werd voor de 17e keer de Do-Wi-We gehouden. 
 Waarvoor stonden deze letters? (1 punt)

90. De Stoomschoenfabriek der firma J.  Leyten  te Dongen heeft in de maand augustus haar  
 50-jarig bestaan gevierd. Bij deze gelegenheid heeft het personeel der firma aan de firmanten,  
 de vier gebroeders Leyten, een schilderij aangeboden, dat de levensgrote portretten vertoont  
 van de firmanten met in hun midden het portret van de stichter van dit bedrijf, den vader der  
 vier tegenwoordige firmanten.
 In de maand augustus van welk jaar was dit ? (3 punten)

91 a. Hoe heet de Dongense middenstandsvereniging waarbij zich een groot aantal
  winkeliers aangesloten hebben? (1 punt)
 b. Hoe heet die andere vereniging die de belangen van Dongense ondernemers   
  behartigt? (1 punt) 

92. Hoe noemen we de langgerekte, lintvormige streek in Brabant waar leerfabrieken stonden/ 
 staan? (1 punt)  

93 a. Naar wie is de wisseltrofee genoemd, die het gemeentebestuur van Dongen jaarlijks  
  uitreikt aan de kermisexploitant die uitblinkt in klantvriendelijkheid, netheid en 
  presentatie? (1 punt)
 b. Wie won deze trofee in 2009? (2 punten)

94. Sinds 2012 wordt in Dongen een Speciaal Bier gebrouwen. Hoe heet de brouwerij die dit bier  
 brouwt? (2 punten)  

95. Van welke bedrijven zijn onderstaande (delen van ) logo’s ? (25 punten)
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96. Wat zijn de namen  van de ondernemers op deze foto’s? Noem ook  de naam van het bedrijf  
 dat de betreffende ondernemer heeft geleid, gesticht of groot gemaakt.  (18 punten)

98. Onderstaande slogans hoorden/horen bij een bepaald bedrijf/organisatie. Weet jij bij welk(e)?  
 (16 punten)
 a. “Vakmanschap is Meesterschap” 
 b. “Let’s make things better” 
 c. “lekker brood verdient .....”  
 d. “als ..... het niet heeft, vergeet het dan maar” 
 e. “wij letten op de kleintjes”  
 f. “De grootste familie van Nederland” 
 g. “afval bestaat niet” 
 h. “de enige echte” 
 i. “Yippie-JaJa-Yippie-Yippie-Yeah!” 
 j. “de normaalste zaak van de wereld” 
 k. “bang voor een witte druppel? Doe .... om je knuppel”  
 l. “Life is short. Drive fast” 
 m. “alleen als ie ijs- en ijskoud is” 
 n. “goed voor je geld” 
 o. “welke andere?” 
 p. ‘lijkt nergens op” 

97. Wat is de naam van de kasteleins? (4 punten)
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99. In 1986 werd het Gemeentelijk Energiebedrijf verkocht.
 a. Aan wie werd het Energiebedrijf verkocht ? (1 punt)
 b. Voor welk bedrag (in guldens) vond de verkoop plaats? (1 punt)

100. Wie is de producent van onderstaande producten? (10 punten)

Het bandje van de Draagbaar Lichtvriendje

Sponsorvraag 19

35

Onderneem ut mar



DDDQ
101. Over welke goede doelen-organisaties hebben we het hier? (16 punten)
 a. Hoge bergen, diepe dalen. Deze organisatie kwam in opspraak nadat bekend werd dat  
  de oprichter eind 2011 voor 160.000 euro aan management fees declareerde via zijn  
  eigen BV. 
 b. Onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die wereldwijd mensen helpt, ongeacht  
  religie, afkomst of politieke overtuiging.
 c. geeft al meer dan vijftig jaar wereldwijd weeskinderen en in de steek gelaten 
  kinderen, ongeacht nationaliteit, geloof of huidskleur, een blijvend liefdevol thuis en  
  een nieuwe toekomst in hun eigen land.
 d. Samen met kinderen zorgt deze organisatie voor avontuurlijke speelbuurten met 
  kindvriendelijke routes, gezonde schoolpleinen en uitdagende speelplekken. Zij 
  stimuleert gemeenten en professionals om dat op andere plaatsen in het land ook te  
  doen en vooral: om kinderen daar bij te betrekken.
 e. ondersteunt overal ter wereld - ook in Nederland - vernieuwende en taboe-
  doorbrekende initiatieven van vrouwen, omdat zij gelooft dat maatschappelijke 
  verandering begint bij vrouwen en meiden. 
 f. Door geweldloze en inventieve confrontaties stelt deze organisatie milieuproblemen  
  aan de kaak en stimuleert het oplossingen voor een gezond en duurzaam evenwicht  
  tussen mens en milieu. ze doen aan onderzoek, lobby, actie, educatie en voorlichting. 
 g. Deze stichting zet zich in voor een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt  
  van vandaag, door het financieren van specifieke projecten en onderzoeken op het  
  gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten van borstkanker.
 h. Deze organisatie zorgt voor het gratis plaatsen van Bijbels in hotels, vakantiebungalows,  
  bed & breakfasts, pensions, zieken -en verpleeghuizen, hospices, gevangenissen en op  
  schepen. 
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102. Onze provinciale omroep heeft begin deze eeuw een programma gemaakt over ons dorp.
 a. Hoe heette dat programma? (1 punt) 
 b.  Wie was de presentator? (1 punt) 
 c. Wat was de uitzenddatum? (1 punt) 
 d.  Hoe zijn De Bergen in Dongen Ontstaan? (1 punt) 
 e. Waar werd de toren bij de Oude kerk vroeger voor gebruikt? (1 punt)

103. Geef bij de volgende afbeeldingen de naam van de band en de titel van het album, of single.
 (12 punten)
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104. In de tas zit een cassettebandje. Hierop staat een aantal geluidsopnames van bekende 
 nationale en internationale kunstenaars. 
 Wij willen natuurlijk van jullie weten welke kunstenaars je hoort. (10 punten) 

 Fragment 1 Welke twee kunstenaars hoor je? 
 Fragment 2 Welke kunstschilder wordt hier geïnterviewd? 
 Fragment 3 Welke kunstenaar wordt hier geïnterviewd? 
 Fragment 4 Wie leest hier een gedicht voor en van welke kunstenaar is het gedicht? 
 Fragment 5 Welke kunstenaar hoor je? 
 Fragment 6 Welke kunstenaar hoor je? 
 Fragment 7 Welke kunstenaar hoor je? 
 Fragment 8 Welke kunstenaar wordt hier geïnterviewd? 

105. Hieronder staan foto’s van verschillende kunstwerken (1 t/m 14) en foto’s van kunstenaars 
 (A t/m N),  geef de naam van het kunstwerk en de naam van de kunstenaar. 
 Welk kunstwerk hoort bij welke kunstenaar? (40 punten)
 Let op!! Van kunstwerk 13 en 14 is de naam niet bekend, deze hoef je dus ook niet in te vullen.
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106. Huizen met een naam. Welk adres (straat en huisnummer) behoort bij de volgende huizen?  
 (9 punten)
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107. Een klubke voor méese mee een….
 a. David Michael Alexander, Mia Zapata, Kristen Marie Pfaff. zijn lid van een speciale club.  
  Wat is de naam van deze club?  (2 punten) 
 b. Wie zijn er nog meer lid van deze club? (6  punten)

 108. Iedereen kent het beroemdste schilderij van Rembrandt van Rijn: “De Nachtwacht”. Beeld  
 met je team dit schilderij uit en maak daar een foto van. Geef deze foto de volgende naam  
 vraag108-XXX.jpg, waarbij XXX staat voor je team nummer (bijvoorbeeld je zit in team 8 dan  
 heet de foto vraag108-008.jpg) en stuur deze naar vraag108@dddq.nl. (15 punten)
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109. Wat is de naam van het kaartspel waarbij de volgende omschrijvingen horen? (10 punten)
 a. Het principe is simpel : drie bij elkaar horende kaarten winnen.
 b. Met wat geduld krijg je 4 stapeltjes kaarten op de juiste volgorde en kleur.
 c. Eerst zo veel mogelijk punten weggeven en vervolgens juist wel de punten binnenhalen  
  om zo snel mogelijk weer op 0 te komen.
 d. Kaartspel of denksport? Bieden, contract maken, afspelen.
 e. Je speelt volgens het Rotterdamse of het Amsterdamse systeem en met minder dan  
  82 punten ga je nat.
 f. Je speelt met de piketkaarten en kunt vuile was of armoede hebben.
 g. De rode drie is waardevol, de zwarte drie juist waardeloos. 5000 punten is het doel.
 h. Je wint als je niks meer hebt. Op scholen is er vaak een protocol tegen dit spelletje.
 i. Doorgeefspelletje waarbij je ook op de duimen van je tegenstanders moet 
  blijven letten.
 j. Als iedereen past, gaat het om (het vermijden van) de schoppenmie en de laatste slag.

110. Wat is de naam van onderstaande gezelschapsspellen? (12 punten)
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112. a. Hoeveel van de onderstaande beweringen zijn waar? (2 punten)
 b. En welke zijn waar? (2 punten)
  1. Precies 1 van deze beweringen is onwaar
  2. Precies 2 van deze beweringen zijn onwaar
  3. Precies 3 van deze beweringen zijn onwaar
  4. Precies 4 van deze beweringen zijn onwaar
  5. Precies 5 van deze beweringen zijn onwaar
  6. Precies 6 van deze beweringen zijn onwaar
  7. Precies 7 van deze beweringen zijn onwaar
  8. Precies 8 van deze beweringen zijn onwaar
  9. Precies 9 van deze beweringen zijn onwaar
  10. Precies 10 van deze beweringen zijn onwaar

113 Welke spelletjes of spelvoorwerpen zitten verborgen in onderstaande woorden? 
 Je moet de letters door elkaar schudden om de oplossing te vinden. (21 punten)
 a. Bebloed nest
 b. Snoepje per kip
 c. Klapzoen
 d. Oppakken he
 e. Knie oog bil
 f. Klant vonnist de oceaan
 g. Ringetjes meneer

114 Na enkele jaren komt een vader één van zijn vrienden tegen. In het gesprek zegt hij: 
 “Mijn drie kinderen zijn vermenigvuldigd 36 jaar oud.” Zijn vriend weet nu niet hoe oud de 
 kinderen zijn. Dan zegt de vader: “Samen zijn mijn kinderen even oud als jouw huisnummer.”  
 De vriend weet natuurlijk op welk huisnummer hij zelf woont, maar toch weet hij nog niet hoe  
 oud de kinderen precies zijn. Daarop zegt de vader: “Mijn oudste kind heeft rood haar.” Nu  
 weet de vriend precies hoe oud de kinderen zijn.
 Weet jij ook hoe oud de kinderen van de vader zijn? (6 punten)

 111. Kom naar Atletiek- en trimvereniging Atledo, Hertog Janstraat 41. 
 Kom in sportieve kleding. Zie deelnamecoupon op blz. 5 (10 punten) 
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115 Welke sport wordt er gespeeld op onderstaande velden? (10 punten)
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116. Je ziet nu een aantal beelden uit beroemde maar inmiddels bejaarde computerspelletjes. 
 Geef de naam van deze spelletjes. (10 punten)

 117. Het is al weer even geleden, maar een paar jaar terug was dit de rage van het land en velen  
 vonden er een leuke vrijetijdsbesteding in. En nu mogen jullie ook gaan Loomen, zodat er voor  
 de vrijwilligers op de feestavond van volgende week zaterdag één of meerdere mooie 
 armbanden zijn.
 Maak vanavond als team één loom-armbandje en en stop dat samen met de 
 DDDQ memorcard en  de antwoordbladen in de inleverenveloppe. 
 Een overzicht van de mogelijkheden:
 • Basis Armband / Enkele schakel Armband  (2 punten)
 • Visgraat Armband     (4 punten)
 • Ladder Armband     (7 Punten)
 • Starbust Armband     (9 punten)
 • Dragon Scale Armband    (12 punten)
 • Dragon Scale Tail Armband    (15 punten)
 • Eigen creatie      (2 t/m 15 punten)

 118. Op DDDQ Radio worden om 19:25 en om 21:15 tunes van tv-spelletjes uitgezonden.
 Welk tv programma hoort bij welke tune? (10 punten)
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Hier had u uw bedrijf kunnen presenteren aan Dongen, in de
vorm van een advertentie, advertorial, aanbieding

of personeelsadvertentie.

Tevens had u dan de mogelijkheid om een vraag te stellen
voor De Dongense Dorps Quiz met betrekking tot uw bedrijf.

Wilt u meer weten over mogelijkheden voor volgend jaar?
Neem dan contact op met info@dddq.nl.

Categorie Sponsor
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119. De heropening van de Coca-Cola fabriek Dongen vond plaats op 27 juni. Onze minister- 
 president Mark Rutte was hierbij aanwezig. Welke hooggeplaatste Amerikaan van Coca-Cola  
 was hierbij ook aanwezig? (2 punten)

120. Welke geslaagden van het schooljaar 2015 - 2016 wonen hier? (10 punten) 

121. In totaal zijn er 251 mensen geslaagd tijdens het eerste tijdvak op het Cambreurcollege. 
 (6 punten)
 a. Hoeveel personen zijn in het eerste tijdvak in 2016 geslaagd voor VMBO bb?
 b. Hoeveel personen zijn in het eerste tijdvak in 2016 geslaagd voor VMBO kb?
 c. Hoeveel personen zijn in het eerste tijdvak in 2016 geslaagd voor MAVO?
 d. Hoeveel personen zijn in het eerste tijdvak in 2016 geslaagd voor HAVO? 
 e. Hoeveel personen zijn in het eerste tijdvak in 2016 geslaagd voor VWO?
 f. Hoeveel personen zijn in het eerste tijdvak in 2016 geslaagd voor TTO?

122. Welke bekende Dongense medicus is op onderstaande foto te zien? (3 punten)
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123. Op 3 oktober 1943 debuteerde een 20-jarige in het eerste elftal van Willem II. De geboren  
 Dongenaar ( 18-3-1923) zou uitgroeien tot de legendarische rechtsback uit de gloriejaren van  
 de club. Onopvallend, fanatiek, altijd constant spelend. Een betrouwbare verdediger die, als  
 het nodig was, de aanval niet schuwde. Zijn carrière, die zich voornamelijk afspeelde in de 
 amateurtijd, is er een om trots op te zijn. Van 1943 tot 1957 speelde hij 263 officiële 
 wedstrijden in het eerste elftal van de Tricolores met daarbij de volgende hoogtepunten. 
 In 1944 winnaar KNVB-beker; in 1951 kampioen 1e klasse KNVB en werd gekozen in het   
 Zuidnederlands elftal; in 1952 kampioen 1e klasse KNVB en landskampioen; in 1955 kampioen  
 1e klasse KNVB en landskampioen. Dit jaar op 22 april is hij helaas overleden.
 Welke geboren Dongenaar is de zesde van links? (3 punten)

124. De Dongense kapper Barbier Adrianus ……… (1850-1921) was een zeer markant figuur met  
 zijn volle grijze baard. Hij had een groot gezin met zeven dochters en vier zonen. Eén van zijn  
 achterkleinkinderen is een bekende wielrenner. 
 Welke wielrenner bedoelen wij hier? (3 punten)

125. De laatste jaren worden de youtubers bij de jeugd steeds populairder. Hieronder  vind je de  
 namen van 10 bekende youtubekanalen. (10 punten)
 Zet deze op volgorde van meeste abonnees naar minste abonnees. (10 punten)

 KianAndJc  Enzo Knol  KSI  Fine Brothers Entertainment  
 ThatcherJoe  Tyler Oakley  Stuk TV Kwebbelkop  
 PewDiePie  Gio

126. Hieronder zie je enkele figuren uit de razend populaire game Minecraft. 
 Wat zijn de officiële (Engelse)namen van deze figuren? (10 punten)
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127. Wethouder Bea van Beers ging in 2015 met zwangerschapsverlof.  (3 punten)
 a. Wanneer keerde zij weer terug in functie van wethouder?
 b. Op welke datum is het kindje geboren?
 c. Wat is de naam van het kind?

128. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag van Stichting Parkplezier is er een moordspel gespeeld  
 in Park Vredeoord. Het moordspel is bedacht door Arieyne Schoormans van evenementen-
 bureau Verrassend Uit.  
 De vrijwilligers splitsten zich op in groepjes om bewijzen te verzamelen. Uieindelijk is het  
 lichaam gevonden aan de achterzijde van het kapel. 
 Van wie was dit lichaam? (3 punten)

129. Wie zijn deze koningen? (10 punten)

Sponsorvraag 26

51

Allemaol Méese



DDDQ

 132. Op Radio DDDQ worden om 19:45 en om 21:45 door nieuwe Nederlanders Dongense 
 straatnamen voorgelezen. Welke straatnamen hoor je hier? ? (10 punten)

133. De eerste editie van de glossy 100% Dongen kwam uit in december 2015. Op de voorzijde is  
 ‘t Donges léesplangeske te zien. Welke Dongenaren staan hierop afgebeeld? (10 punten)

130. Op 2 juli vond de oefenwedstrijd VV Dongen tegen PSV plaats in sportpark de Biezen. 
 Wat was de opstelling van VV Dongen bij aanvang? (11 punten)

131. a. Jullie hebben mogen darten in café De Valk. Hier zijn vele legendarische darters kind  
  aan huis geweest. Zo zijn er twee mensen die een negendarter hebben gegooid in café  
  De Valk. Wie hebben deze negendarters gegooid? (4 punten)
 b. Zo hebben we ook een Nederlands kampioene darten in Dongen wonen. 
  Wie is dit? (2 punten)
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