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Dit is tie dan; het quizboek van het eerste lustrum! Ja ja, DDDQ bestaat vijf jaar. 

Zo terugkijkend is het snel gegaan. Ik kan me nog goed het moment herinneren dat zes enthousiastelingen 
begonnen met het idee van een dorpsquiz voor geheel Dongen. Zes maanden later hadden 100 teams zich 
ingeschreven voor de eerste Dongense Dorps Quiz. Niemand wist toen nog precies hoe een dergelijke quiz eruit 
zou moeten zien, maar het idee om met zijn allen op 3 oktober 2015 gezellig te gaan spelen leefde volop in ons 
dorp. 

Het tweede en het derde jaar zag ik het aantal deelnemende teams stijgen tot 150. DDDQ leefde in Dongen en 
vele Dongenaren deden direct of indirect mee met één van de vele teams. Na drie topedities kon men al zien 
dat DDDQ een jaarlijks spelletje zou worden waar vele Dongenaren naar uitkeken. Het beste team van het jaar 
mag dan de strijd aan gaan met andere Brabantse teams om uit te maken welk dorp dat jaar het slimste dorp 
van Brabant zou gaan worden.

Bijzonder om te zien is dat het aantal deelnemers per team ieder jaar groeit, om zo met een uitgebalanceerd 
team qua kennis en kunde aan de start te verschijnen. Via deze weg wil ik alle vrijwilligers bedanken voor het 
mee organiseren, begeleiden en ondersteunen van de quiz. Een grote dank aan alle sponsors, die met hun bi-
jdragen De Dongense Dorps Quiz mede mogelijk maken. In Dongen doen we namelijk de dingen samen.

En…. bij dit eerste lustrum hoort natuurlijk een bijzondere prijsuitreiking op zaterdag 5 oktober in de Camme-
leur met een spetterend optreden van de feestband de Corona’s. Daar moet je bij zijn!

Veel quizplezier!
Peter van der Maade
Voorzitter De Dongense Dorps Quiz

Categorie Sponsoren:
C-infra
D2P Web
DJ Tom
Rabobank
Van Uitert

Vraag Sponsoren:
Autobedrijf Verharen & Wijnen
Automobielbedrijf Stoomberg
Autoschade Service Van Peer Dongen
Breass
Carwash Center Dongen
Dierenshop Leo van Riel
Donckhuys
Donkers Reclame
Expert Floris’Hand
Hem en Haar Kappers
LEF
Peeters Projectzonwering
Theek 5
Trobas Gelatine
Van Schijndel Metaal

Vriend Sponsoren:
Café Zaal ‘t Karrewiel
Café Zalen de Viersprong
De Looierij
dongen.nieuws.nl 
Hapjesschaal.nl
Inner action
Installatiebureau F.J.M. Cornelissen B.V.
Kanters Garantiemakelaars
Van den Bosch Makelaars
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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 van De Dongense Dorps Quiz staat op de website www.dddq.nl.

Wanneer moeten de antwoorden ingeleverd worden?
Alle antwoorden moeten in de antwoordenveloppe worden ingeleverd bij De Stapperij, Kerkstraat 43
op 28 september 2019, voor 23.30 uur.

Hoe moet dit gebeuren?
Stop de ingevulde pagina 9 uit dit quizboek en het rokje samen met de DDDQ memorycard 
in de antwoordenveloppe.
Zorg dat op deze pagina en op het rokje je teamnaam staat.
En plak de enveloppe dicht.

Geheime opdracht
Ieder team moet voor deze opdracht één teamlid naar het gemeentehuis sturen.
Dat teamlid moet om 20:00 bij ingang aan de parkeerplaats van de Hoge Ham 62 zijn.
De deelnamecoupon van de “Geheime opdracht” dient ingevuld meegebracht te worden! 

Doe opdrachten
Voor iedere doe opdracht dient men de deelnamecoupon van die doe opdracht ingevuld mee 
te brengen! 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)
Bij iedere vraag staat een kader met een paarse rand. Hier kan je het antwoord ook invullen, voordat
je het op de memorycard invult.

Noodgevallen
In geval van nood is de organisatie bereikbaar op: 06 - 263 957 75.

De Joker!
De joker is te verdienen door het op de juiste manier uitvoeren van de Joker-opdracht. Wanneer alle
stempels verzameld zijn op de joker-stempelkaart heb je de joker verdiend.
Plak de verdiende joker op pagina 9 en en vul daar ook het categorienummer in waarop jullie de
joker willen inzetten. Daarmee kunnen jullie het aantal behaalde punten in de betreffende categorie
verdubbelen. Lever pagina 9 uit dit quizboek ingevuld met de antwoorden mee in.

Namens de organisatie wensen wij iedereen succes en heel veel plezier vanavond.
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De antwoorden op de quizvragen dienen te worden ingevoerd in de Excelsheet die op de meege-
leverde usb-card staat. Deze Excelsheet heeft als unieke naam het teamnummer en heeft als extensie 
“.xlsx”. De Excelsheet is in het standaard Excel 2007 (en later)-werkmap formaat; Excel versies van vóór 
2007 kennen alleen het oudere ‘.xls’ formaat en dat format wordt vanaf dit jaar door DDDQ niet meer 
ondersteund.  

Omdat bij het toekennen van de behaalde punten de ingevulde Excelsheets geautomatiseerd worden 
verwerkt is het belangrijk dat je de naam niet verandert, en ook dat het ingevulde bestand weer als 
“Microsoft Excel 2007 (*.xlsx)” wordt opgeslagen en aangeleverd.

De antwoordvakjes in de Excelsheet zijn in tekstformaat en worden ook in tekstformaat verwerkt. Ook
als bijvoorbeeld een getal of datum wordt gevraagd dient deze als gewone tekst te worden ingevuld:

• Een datum dient te worden ingegeven in dag-maand-jaar formaat met tussenliggende
 streepjes. Voor de dag en maand worden elk twee getallen gebruikt en voor het jaartal vier
 getallen met tussenliggende streepjes. Bijvoorbeeld: “31-12-2017” (zonder de “-tekens).
•  Een gevraagd jaartal is altijd een getal van vier cijfers. Bijvoorbeeld: “2018”
 (zonder de “-tekens).
•  Een getal dient te worden ingegeven met het gevraagde aantal decimalen, of indien van
 toepassing als geheel getal zonder decimalen. Als decimaal scheidingsteken wordt een komma
 gebruikt en er dienen geen punten te worden gebruikt voor duizendtallen. Bijvoorbeeld:
 “10000” en “1234,65” (zonder de “-tekens).
•  Een bedrag dient te worden ingegeven met twee decimalen met als decimaal scheidingsteken
 een komma, en ook hier geen punten voor duizendtallen. Bedragen zijn altijd in euro (indien
 niet anders aangegeven) en de valuta dient niet te worden ingevuld. Voorbeeld: tweeduizend
 vierentwintig euro en vijftig cent wordt ingevuld als “2024,50” (zonder de “-tekens).
•  Namen dienen zoveel mogelijk volledig te worden gevuld met voor- en achternaam en volledig
 uitgeschreven tussenvoegsels. Bijvoorbeeld: “Rafael van der Vaart” (en niet “Rafael v/d Vaart “,
 “van der Vaart”, “M. van der Vaart” o.i.d.).
•  Bij straatnamen en adressen dient de officiële schrijfwijze te worden aangehouden, zoals
 bijvoorbeeld op het straatnaambordje of op de plattegrond. In geval deze niet hetzelfde zijn
 worden beide goed gerekend.
• Zorg ervoor dat bij antwoorden met meerdere woorden zoals namen en adressen er niet
 meer dan één spatie tussen de woorden staat. Het antwoord zal anders niet altijd automatisch
 goed gerekend worden.

Let op: de eigenschappen van de antwoordvakjes mogen niet worden veranderd (naar datum of getal
o.i.d.), want dan zullen (ook de goede) antwoorden niet worden herkend. Om dezelfde reden is het
niet handig om regels of kolommen toe te voegen of te verwijderen, want ook dan komen de 
antwoorden niet bij de juiste vraag terecht. Voor zover mogelijk is het antwoordenblad hiervoor
beveiligd.

De ingevulde Excelsheet dient op de usb-card te worden weggeschreven en in de antwoordenvelop te
worden ingeleverd.

In een enkel geval is het in het verleden voorgekomen dat de usb-card door de jury niet kon worden
ingelezen; als extra zekerheid mag de Excelsheet daarom ook worden gemaild naar het volgende
e-mail adres: antwoorden@dddq.nl. Let op: gemailde Excelsheets worden alleen verwerkt als de usb-
card op tijd is ingeleverd maar niet leesbaar is, en alleen wanneer de mail ontvangen is vóór de
sluitingstijd van de quiz.
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DDDQ Media Kanaal
De Dongense Dorpsquiz maakt ook dit jaar weer gebruik van DDDQ TV. De uitzending zal live te zien 
en te horen zijn. Inmiddels is DDDQ Radio langzaam aan getransformeerd in DDDQ TV. Dit jaar gaan 
we met meer reporters op stap door Dongen en door de samenwerking met Langstraat Media zal de 
uitzending live te zien zijn via het YouTubekanaal van De Langstraat Media. De uitzending is sinds dit 
jaar ook te volgen op TV naast kanaal 42 van Ziggo ook op kanaal 1342 van KPN en 2065 van Telfort.

De mensen achter DDDQ media
Paul de Jong en Walter de Bruijne zullen de uitzending gaan presenteren. Ook in de voorgaande twee 
jaren waren zij de presentatoren van de uitzending. Naast Paul en Walter zijn Adriaan Raesen 
(eindregie), Joost Raesen (techniek) en Rinus Krijnen (content) betrokken. De uitzending begint om 
9 uur ’s avonds, zodat we ook verslag kunnen doen van de start. Om 10:30 uur zal de uitzending 
eindigen. 

Wat kun je verwachten?
De uitzending zal bol staan van informatie over DDDQ en met enige regelmaat zal er via het YouTube/ 
Ziggokanaal 42 / KPN 1342 / Telfort 2065 verslag gedaan worden van de activiteiten zelf. Voordat de 
uitzending begint zal het team op pad gaan om impressies te maken van de start en reeds gestarte
activiteiten. Het is verder een live programma dat uitgezonden wordt vanuit de  Cammeleur. Als 
deelnemer of geïnteresseerde volger kun je op de hoogte blijven van wat er gebeurt. Voor deelnemers 
is het ook een must om te kijken, want er komen ook een aantal vragen voorbij, die je moet
beantwoorden voor de quiz. Het is dus noodzakelijk dat je de uitzending volgt, als je tenminste wil 
winnen. Met deze vragen zijn uiteraard punten te verdienen. 

Hoe ga je kijken en/of luisteren?
Op de website van DDDQ staat een link naar het betreffende YouTubekanaal. Met een klik op de link 
kom je op het betreffende kanaal terecht. Familie en vrienden die wonen in het uitzendgebied van 
de Langstraat Media in de regio van Dongen kunnen ook meekijken, zoals in Waalwijk, Kaatsheuvel, 
Waspik, Loon op Zand en Sprang Capelle. Ook leuk dus om te kijken voor niet-deelnemers aan de quiz. 
Dus pa en ma, opa of oma van onze quizdeelnemers kunnen nu ook meegenieten. 
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Geheime opdracht

1 teamlid is om 20:00 bij het gemeentehuis, 
Hoge Ham 62, ingang aan de parkeerplaats.

Neem een veiligheidshesje mee
(Neem ook al je hulpmiddelen zoals leesbril, gehoorapparaat enz.)

 Teamnaam:         Teamnr.: 

Jokeropdracht blz. 65
1 teamlid is om 19:15 in de Cammeleur, Hoge Ham 126

Neem een balpen mee.
 Teamnaam:         Teamnr.:

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

Bibliotheek opdracht blz. 16
1 teamlid komt met de code naar de bibliotheek, Hoge Ham 126.

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

Ruiken & Proeven opdracht blz. 34
1 teamlid (min. 18 jaar) komt naar het openluchtpodium van park Vredeoord.

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!

Brandweer opdracht blz. 41
1 teamlid komt naar de brandweerkazerne, Oude Baan 21.

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!

75 jaar geleden opdracht blz. 58
1 teamlid komt naar de Cammeleur, Hoge Ham 126.

op het tijdstip zoals aangegeven in het tijdschema op deze pagina.

 Teamnaam:         Teamnr.:
Deelnemers dienen de aanwijzingen van de instructeurs op te volgen. Veiligheid staat voorop!
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Ruiken & Proeven opdracht

 
  19:30 t/m 20:00  Team   1 t/m 22
  20:00 t/m 20:30  Team 23 t/m 44
  20:30 t/m 21:00  Team 45 t/m 66
  21:00 t/m 21:30  Team 67 t/m 88 
  21:30 t/m 22:00  Team 89 t/m 112

Brandweer opdracht
 
  19:30 t/m 20:00  Team 91 t/m 112
  20:00 t/m 20:30  Team 73 t/m 90
  20:30 t/m 21:00  Team 55 t/m 72
  21:00 t/m 21:30  Team 37 t/m 54 
  21:30 t/m 22:00  Team 19 t/m 36
  22:00 t/m 22:30  Team    1 t/m 18

75 jaar geleden opdracht
 
  20:15 t/m 20:45  Team 1 t/m 27
  20:45 t/m 21:15  Team 28 t/m 54
  21:15 t/m 21:45  Team 55 t/m 81
  21:45 t/m 22:15  Team 82 t/m 112 

Overige doe en DDDQ media vragen
Doe vragen zijn: 24 - 90 - 103

DDDQ media vragen zijn: 20 - 29 - 31 - 62
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LET OP!! Lever deze pagina vanavond mee in!!!!

Teamnr.:__________________________________________________________

Teamnaam:_____________________________

Wij zetten onze joker in op categorie nr.: _______
  (zie bladzijde 2 voor de categorie nummers)
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Veel plezier met de
dorpsquiz!
Al 5 jaar een begrip in Dongen.

Rabobank Clubkas Campagne
Stem van 27 september t/m 

11 oktober 2019 

Sponsorvraag 1

10
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1. Dit jaar viert De Dongense Dorps Quiz het vijfjarig jubileum! De tijd is ontzettend snel gegaan.  
 Er zijn hele leuke vragen en opdrachten de revue gepasseerd. De leden van het bestuur heb- 
 ben ieder een taak toebedeeld gekregen, maar ieder bestuurslid verzint ook de (gekste) 
 vragen. (5 punten)
 a. Welke huidige bestuursleden zijn vanaf het eerste uur betrokken bij de organisatie van  
  de leukste quiz van Dongen?
 b. Waar kenden ze elkaar van?
 c.  Uit hoeveel bestuursleden bestaat de organisatie van DDDQ nu? 
 d.  Wie zijn de andere drie bestuursleden die er later bijgekomen zijn? 

2. Van 9 maart t/m 19 mei 2019  toonde Museum De Looierij een unieke overzichtstentoon-
 stelling van het werk van een illustrator, striptekenaar en grafisch journalist. Hij maakt beeld-
 rapportages voor onder andere Vrij Nederland, De Correspondent en Vice. (4 punten)
 a. Over welke persoon hebben we het? 
 b. In 2015 kwam een bijzonder boek van hem uit, waarin zes Dongenaren hun verhaal  
  vertelden over de uitzending naar Afghanistan. Hoe heet dit boek?

3. Het boek ‘’Kroegentocht Dongen” is geschreven door Peter Visser.  De oorsprong van een 
 Dongens caféboek is ontstaan naar een idee van vier oud-kasteleins. (5 punten)
 a. Wie waren deze vier oud-kasteleins?
 b. Wie heeft de tekening van de cover gemaakt naar een foto uit 1896? Op deze foto is  
  het koffiehuis P. Driesen in de Kruideniersstraat te zien.

4. Hieronder zie je de voornamen van huidige leden van vijf verschillende bands. Om het wat 
 lastiger te maken, hebben we bij sommige bands de voornaam van één of van enkele leden  
 weggelaten. Geef telkens aan bij welke band de genoemde leden horen. (10 punten)
 a. Dallas, Chris, Toby
 b.  Wesley, Jeremiah, Neyla
 c.  Leendert, Piet, Wally
 d.  Jan, Jan, John
 e.  Viktor, Edwin, Ruud

11
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5. Riksja Race is en bordspel dat is bedacht, ontworpen en uitgegeven door een aantal 
 Dongenaren, in het bijzonder een samenwerking tussen Toni Games en MyBox.
 Riksja Race speelt zich af in de drukke straten van India. De spelers rijden met hun riksja rond  
 tussen de vele bezienswaardigheden van India. Iedereen gaat op zoek naar passagiers en  
 probeert die zo snel mogelijk naar de juiste locatie te brengen. Elke passagier levert roepies op.
 Maar als je een passagier niet op tijd naar zijn locatie kan brengen, dan stapt die weer uit. 
 De andere spelers kunnen deze passagier oppikken en daardoor een extra fooi verdienen. 
 (8 punten)
 a.  Wie zijn de auteurs van dit spel? 
 b.  Wie is de illustrator van dit spel?
 c.  Waar komt de naam Toni Games vandaan?
 d. Hoeveel fooi roepies bevat het spel?

6. De heemkundekring “De Heerlyckheit Dongen” is niet meer weg te denken voor het historisch  
 belang van Dongen. (4 punten)
 a. Welke twee mannen (achternamen) wisten belangstelling te wekken voor de oprichting  
  van deze heemkundekring?
 b. In welk jaar vond de oprichting plaats?  
 c. Wat was het contributiebedrag in guldens per jaar bij de oprichting? 
 d. Wie is de langstzittende voorzitter geweest? 

7. Vele oud-Dongenaren weten zich nog wel te herinneren dat er in de Mei-maand een bedevaart  
 naar de Hasseltse kapel in Tilburg werd ondernomen.
 Op wiens initiatief is deze bedevaartstocht ontstaan? (3 punten)

8. “Moederke, moederke, ’t wordt alwir kermis; denk aon oew dochters.”
 “Ha, die pestoor. Wè zedde toch wir bezurgd ies ’t nie. Makt oew eigen mer ongerust hor, iek  
 hauw ze wel onder dun duim.”
 “Jao, jao, mèr ge wit nooit. Ge het zukke schoon medjes.”
 “Kekte gij daor ok al naor, pestoor?”
 “Och, waorom nie, hè. Iek staaj wel op dieet mèr daorom maag iek toch wel noar ’t menu  
 kijken.”
 Welke pastoor wordt hier bedoeld? (2 punten)

12
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9. “Het gaat goed in Sint Joseph”. Van wie was deze lijfspreuk? (2 punten)

10. Welke oud-inwoner van Dongen wordt hier bedoeld:
 Hij spijkerde soms wel eens een gulden of daalder vast aan de Dongebrug en stond dan vanuit  
 de smederij te grinneken. (3 punten)

11. De drukker heeft een slechte dag gehad en heeft alle letters door elkaar gehaald. 
 Welke namen van bekende oud-Dongenaren had de drukker bedoeld? (6 punten)
 a. retumynradrtie
 b. konajdrek
 c. limnavkirdneh

12. Dongen kende in de vroeger jaren een toddenboer. Op gezette tijden liet hij zich zien in een of  
 andere wijk van het dorp, sjokkend achter zijn handkar met todden. De beste todden had hij  
 zelf aan. Iedereen kende Janus toddenboer.
 Kennen jullie ook zijn achternaam? (2 punten)

13. John de Mol en Paul de Leeuw. Allebei bekende personen met als overeenkomst dat er een  
 diersoort in hun naam schuilt. Op de zes foto’s hieronder staan personen afgebeeld met   
 eveneens een diersoort in hun naam. Noteer voor iedere persoon het dier waar het om gaat.  
 (6 punten)

13
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14. Het Oranje fonds bekroont sociale initiatieven die op succesvolle wijze groepen mensen   
 verbinden en andere inspireren door middel van de Appeltjes van Oranje.
 Een van de initiatieven  zet zich in om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen en is  
 onder andere ook in Dongen actief. (2 punten)
 a. Hoe heet deze stichting die een appeltje van Oranje heeft ontvangen?
 b. Welke Dongense was aanwezig bij de uitreiking op paleis Noordeinde?

15. Het NK salsa vond dit jaar plaats in Uithoorn. Vele trainingen en voorrondes zijn vooraf gegaan  
 aan de finale. (4 punten)
 a. Welke Dongense heeft meegedaan aan het NK en deze ook samen met haar partner  
  gewonnen?
 b. Hoe heet haar partner?
 c. Welke onderdelen hebben zij gewonnen?

16.  In een gedeelte van de oude schoenfabriek ‘Ameldo’ aan de  Sint Josephstraat was er sinds  
 1962 een skelter-en kartingbaan.(6 punten)
 a. Door welke organisatie werd dit gerund?
 De vereniging had tot doel het beoefenen en bevorderen van de kartingsport. Tevens nam zij  
 de exploitatie van het café op haar rekening.
 b. Wie zaten er in het bestuur van deze vereniging?
 In 1969 werd de horecagelegenheid overgenomen door Joop en Janny van Emmerik. 
 Zij maakten er een gezellig café van. De kartingkelder werd gebruikt door een jongerensoos.
 c. Hoe heette deze soos?

17 a. Wie schreef onderstaande ballade voor de Brabantsedag? (3 punten)

  ‘Het dorp gaat zich kleuren,
  het dorp hijst de vlag
  de langste dag van Brabant
  de dag van jou en mij
  de dag van eeuwig feesten
  van Brabants ……..
  Het dorp gaat zich kleuren
  het dorp hijst de vlag
  omdat we weer gaan spelen
  met Brabants langste dag

 b. Wat is haar echte naam?
 c. Welk woord missen we in bovenstaande ballade?
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18 a. Wie was de eerste burgemeester van Dongen? (4 punten)
 b. Wanneer was zijn ambtsperiode?

19 a. Wie is deze persoon op de foto? (6 punten)
  b. Waar kennen we haar van? 
  Geef de exacte naam van het bedrijf.
 c. Ze is nu een nieuw bedrijf gestart.
  Wat is de naam van dat bedrijf?

 20. Op het DDDQ Mediakanaal wordt net na 21:28 en net na 22:13 de vraag Hoe lang is een   
 Chinees uitgezonden. Vul de juiste maten in. (15 punten)

Sponsorvraag 2
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21 (10 punten)
 a. Een koe kost €300,-. Een geit of pony kost €400,-. Een schaap of varken kost €600,-.  
  Maar wat kost dan een paard?
 b. Schrijf volledig uit: 
  S + 7D, H & G, W + 7G, D, A, R (die ging naar G) en K D.
 c. Zet ze in de goede volgorde: 
  F, 9H, 8B, 7B, 7H, 6H

 22. Bibliotheek opdracht (20 punten)
 Wij zoeken het huisnummer van de gebouwen op de volgende foto’s. 
 Plaats de huisnummers achter elkaar zodat die een reeks van 6 cijfers vormen. 
 Het huisnummer van de toren op foto A.
 Het huisnummer van de volière op foto B.
 Het huisnummer van de ontmoetingsplek op foto C.
 Het huisnummer van het historische pand op foto D.
 Ga met deze 6 cijferige reeks samen met je ingevulde coupon (zie blz. 7) naar de 
 Informatiebalie van de Bibliotheek in de Cammeleur. Neem een balpen mee.

Sponsorvraag 3
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23. Charles Perrault schreef eind 17de eeuw over de gelaarsde kat. In het verhaal staat de slimme  
 kat ten dienste van de jongste van drie molenaarszoons. Door zijn leepheid en redenaars-
 talent zorgt hij er uiteindelijk voor dat die arme molenaarszoon kan trouwen met de mooie  
 koningsdochter. Cruciaal element daarin is de adellijke titel die hij geeft aan zijn meester. 
 Een titel die ook terugkomt in heel wat andere fictie, waaronder de Bommelsaga van   
 Marten Toonder. 
 Wat is de volledige adellijke titel in kwestie? (2 punten)

25 a. In de Odyssee van Homerus keert Odysseus na jarenlange omzwervingen terug naar  
  huis. Wanneer hij vermomd als zwerver aankomt op zijn geboorte-eiland Ithaka wordt  
  hij herkend door: (3 punten)
  A. zijn hond Argos
  B. het zwijn Augias
  C. zijn ezel Apuleius
  D. zijn paard Bucephalus

 b. De stille vriend is een nogal ondergewaardeerd boek van Gerard Reve. Wat neemt die  
  stille vriend mee als hij op bezoek gaat bij de verteller van het verhaal?
  A. Gebakken vis
  B. Drents krentenboompje
  C. Goudvis
  D. Parkiet

 c. In “Het Achterhuis, het dagboek van Anne Frank”, wordt een paar keer melding   
  gemaakt van een kastanje in de tuin. ‘Onze kastanje’, schrijft ze ergens. Maar de 
  boom stond in de tuin van het pand van de overburen. 
  Welk bedrijf is momenteel gevestigd in dat pand?
  A. Koopman Advocatenkantoor
  B. Kuijper Boomverzorgens
  C. Buro Mien Ruys – Tuin- en Landschapsarchitecten
  D. Huisartsenpraktijk Los-van den Akker

 24. Download de app Puzzling Poetry. Puzzling Poetry is een schuifspel voor gedichten waarin  
 woorden zijn vervangen door visualisaties. Schuif de losse woorden naar de gekleurde vakjes
  in de afbeelding. Lukt het jou om er weer een gedicht van te maken? 
 iOS: http://apple.co/2e3JU7k
 Android: http://bit.ly/2eiEALL
 Los het gedicht ‘De nacht’ van Remco Campert op. Maak hier een schermafdruk van en 
 upload deze foto via je eigen DDDQ uploadpagina. (De uploadpagina vind je door in te loggen 
 in je DDDQ account). (4 punten)

Sponsorvraag 4
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26. Welke andere geografische namen kun je maken met de letters van de volgende plaatsen?
  (10 punten)
 a. Cothen 
 b. Cremona 
 c. Diemerbrug
 d. Halsteren 
 e. Hannover
 f. Holten
 g. Hoorn
 h. Milaan
 i. Orleans
 j. Tokyo

27. Een raadselrijm is een dichtvorm die een raadsel bevat die je moet oplossen.  
 Wat is het antwoord op onderstaande raadsels? (4 punten)
 a. Deel één is bij de boer
  Deel twee is bij de bakker
  En samen vliegt het door de lucht
  En roept de lente wakker
 
 b. De koning van Egypte
  Die had een ding dat hipte
  Tussen zijn benen
  En onder zijn gat.
  Ra, Ra, wat is dat?

 c. Van voren breed
  Van achteren smal.
  Maar schrijf mij nu eens op.
  Dan is ineens
  - Een gek geval! - 
  Mijn staart net als mijn kop.

 d. Zonder spreken, zonder liegen
  Zonder iemand te bedriegen
  Zegt hij hoe een ieder is
  En ‘t is nooit een haartje mis

Sponsorvraag 5
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28. De gestolen motorfiets 
 Op een dag werd de nieuwe motorfiets van de hoofdcommissaris van politie gestolen. De 
 politie stelde meteen een onderzoek in en op basis van getuigen verklaringen werden vier 
 verdachte personen, die rond de tijd van het misdrijf in de buurt van motorfiets waren 
 gezien, gearresteerd. Omdat de hoofdcommissaris de zaak hoog opnam,  besloot hij de vier  
 verdachten persoonlijk te verhoren en de gloednieuwe leugendetector van het politiebureau 
 in te zetten. Elke verdachte gaf bij het verhoor drie verklaringen, die   hieronder staan:
 
 Verdachte A: 
 1. Op de middelbare school heb ik bij verdachte C in de klas gezeten. 
 2. Verdachte B heeft geen rijbewijs. 
 3. De dief wist niet dat het de motorfiets van de hoofdcommissaris was.
 
 Verdachte B: 
 1. Verdachte C is de schuldige. 
 2. Verdachte A is onschuldig. 
 3. Ik heb nog nooit op een motorfiets gezeten.
 
 Verdachte C: 
 1. Ik heb verdachte A voor vandaag nog nooit ontmoet. 
 2. Verdachte B is onschuldig. 
 3. Verdachte D is de schuldige.
 
  Verdachte D: 
 1. Verdachte C is onschuldig. 
 2. Ik heb het niet gedaan. 
 3. Verdachte A is de schuldige.
 
 Met zoveel elkaar tegensprekende verklaringen wist de hoofdcommissaris het ook niet meer.  
 Tot overmaat van ramp bleek ook dat de leugendetector nog niet helemaal werkte zoals het  
 hoorde, want het apparaat gaf alleen aan dat er van de twaalf verklaringen precies vier waar  
 waren, maar niet welke. 
 Wie van de verdachte is de dief?

 29. Op het DDDQ Mediakanaal wordt net na 21:43 en net na 22:18 de vraag Verhaal bij het   
 voorwerp uitgezonden. Geef de juiste omschrijving bij het voorwerp.(9 punten)
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30. Geheimschrift (of cryptografie) is al zo oud als de weg naar Rome. In de loop der jaren zijn dan  
 ook al honderden soorten geheimschriften ontwikkeld. Sommige zo ingewikkeld dat het jaren  
 duurde voordat andere mensen het konden ontcijferen. 
 Ook waren er verschillende doeleinden waarvoor geheimschrift werd ontwikkeld. In een oorlog  
 werd het bijvoorbeeld gebruikt om niet te kunnen laten lezen wat de plannen waren. Voor  
 vandaag is het gewoon voor de lol! 
 De opdracht is dan ook om de volgende zinnen te ontcijferen: (5 punten)
 a. DLEENP IWVDSS TEIOEQ IEJNDU SRFGOI ADDERZ
 b. IARGEG EAGNUI DREIIN EWNETG REOUDE JEEWAN
 c. WRTEN IDJEN ETANA WDAWA OIRIR?
 d. DJWSSD EDEGTO SIEEEN TSRBNG RALAIE ILORNN
 e. WNUVU ISLEC JELEC WNILE EJESS!

 31. Nederland heeft 12 provincies. Elke provincie heeft zijn “eigen taal”. Op het DDDQ Media-
 kanaal wordt net na 21:17, 21:49 en net na 22:15 tien spraakopnames uitgezonden. 
 Welke 10 woorden worden hier gezegd? (10 punten)

32. Hieronder vind je 5 gedichten. In elk gedicht ontbreekt een woord. Welk woord zoeken wij?
 (10 punten)

 a. Ik weet het, het was mijn stomme schuld
  wie zich stom vindt, gaat vanzelf stom worden
  Ik lag onzeker overhoop, dus gooide haar overboord
  Ik vertrouwde mezelf niet meer

  Maar dat was niet vol te houden,
  wij vonden elkaar onverwacht weer terug
  Alleen, toen ik het aloude gevrij weer op wilde pakken
  vertrouwde zij het niet en duwde mij af

  “Luister”, zei ze, ”we gaan het anders doen
  zonder mooie woorden of hoogdravend gepraat
  Ik wil niet meer voor het voorbeeldige stelletje spelen
  als op een softe foto met zonsondergang in zilver ingelijst

  Ik kijk heus niet tegen je op, ik kijk je gewoon aan
  Jij bent mijn held niet, jij bent mijn vriendje
  Zoals ik je WOORD A ben en niet je koningin
  En beloof me liefde, niet voor eeuwig maar voorlopig
  voor zolang als het kan
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32 b. Heel Zizkov slaapt. Iedereen, maar
  Niet: de strippers in Club Amsterdam
  de huurders van de jeugdherberg
  en honderd wandelaars op weg 
  naar honderd nog geopende cafés.

  De televisietoren geeft rood-purper licht.
  Baby’s klimmen er als zwarte stippen
  omhoog, omlaag of zitten stil.
  Daar is mijn WOORD B op de rem gaan staan.

  Ik zoek een smoes om uit te slapen, straks.
  De voordeur van Tiky Taky bar geeft mee.
  Over een uur is alles in de straat weer licht.
 
 c. Twee landen strijden op een stukje grond,
  dat van een derde is. De spelers bewegen niet

  uit vrije wil. De bal is verantwoordelijk voor
  waar zij zich bevinden, het spel stuwt hen voort.

  Hun saldi groeien en de doelen krimpen.
  Straks past een WK makkelijk

  in een luciferdoosje. Toch is er altijd
  de zon de zo nodig WOORD C moet,
  het is een bal die iedere avond weer in eigen
  doel belandt. Iedere avond staan we verder achter.

 d. We slapen op Ikea-bedden maar laten onze benen
  eruit hangen, draaien rondjes op bureaustoelen tot
  ons hoofd suist zoals het doet na te veel wijn, maken
  huizen van plastic muren, lezen dezelfde boeken zo vaak,
  dat we er vier versies van in de kast willen hebben en
  doen alsof we Zweeds kennen, maar herhalen vooral 
  vaak het woord knäckebröd 

  Hier is het makkelijk om WOORD D te zijn: 
  heeft alles een naam en staan onze stappen al
  uitgestippeld op de grond, beschikken we over
  levens die we wel begrijpen, goedkope gehaktballetjes,
  bekers die we zo vaak met frisdrank kunnen vullen als
  we willen

  Eten we daarna nog hotdogs en drinken we milkshakes
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32 e. iedereen zat in een kamer iedereen was bang
  behalve de kleinste kinderen als je naar buiten ging
  schoten ze misschien op je niemand wilde naar buiten

  we kusten elkaar als troost de jongste kindjes begonnen 
  te zingen ze dachten dit is een spelletje buiten knallen peng
  lala ballonnen kapot kleine weten niets ze lachen

  hun WOORD E lach de kinderen bleven thuis
  in dit land moest je maar niet naar school gaan zeiden dieren
  als je naar school gaat begin je de wereld te begrijpen

  niets voor dieren! de dag waarop wij ons land verlieten
  zeiden we dit is de dag waarop de aarde ophoudt met draaien
  het werd nacht het werd dag en we verlieten toch ons land

33 Figurenreeksen (6 punten)
 a. Welke onderste figuur moet logischerwijs op de plaats van het vraagteken staan in de  
  bovenste reeks?

 b’.
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 c. Welke kubus krijg je als je de opengevouwen kubus opvouwt?

 d.

 e. Welk onderste figuur kan samengesteld worden uit de losse onderdelen?

 f.
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34 a. De knuppel en de bal (3 punten)
  Een knuppel en een bal kosten samen € 1,10. De knuppel kost een euro meer dan de  
  bal. Hoeveel kost de bal?
 
 b. Palindroom
  Een Palindroom is een getal dat gelijk blijft wanneer je het van achter naar voren leest,  
  bv. 92129. Hoeveel bedraagt het verschil tussen het eerstvolgende jaartal dat een  
  palindroom is en het laatste palindroomjaartal dat we gehad hebben?

Sponsorvraag 7
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35. Er is weer veel gebeurd in de Dongense politiek het afgelopen jaar.  
 In mei 2018 is er een nieuw college  gevormd. (14 punten)
 a. Wie vormden het college?
 b. Wie leverde portefeuille al in binnen een jaar?
 c. Welke politieke partij vertegenwoordigde  deze wethouder?
 d. Waar staan de letters van deze  politieke partij voor?
 e. Op welke datum leverde deze wethouder zijn portefeuille in?
 f. Hoeveel dagen is de persoon wethouder geweest?
 g. Wie is zijn of haar opvolger?
 h. Waar is deze persoon eerder wethouder geweest?
 i. Op welke datum is deze wethouder door de gemeenteraad gekozen?
 j. Met hoeveel voorkeur stemmen is deze wethouder gekozen ?
 k. Hoeveel tegenstemmen kreeg deze wethouder?

36. Aan het einde van de 2e wereld oorlog is er een vliegtuig neergestort in Dongen. (5 punten)
 a. Waar is deze terecht gekomen?
 b. Hoe heette de piloot?
 c. Waar kwam hij vandaan?
 d. Met welk type vliegtuig vloog deze piloot?
 e. Onder welk nummer vloog dit toestel?

Sponsorvraag 9
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37. Iedereen heeft er mee te maken in zijn leven. Van groot tot klein. We kunnen er niet omheen.  
 Op elk evenement, bij ieder bedrijf, overheid of instantie en zeker in ieder huishouden: EHBO.  
 Hieronder volgen een aantal vragen die betrekking hebben op de EHBO. 
 Wat weet je ervan en wat moet je vooral doen. (19 punten) 
 a. Onder welke naam is EHBO-Dongen officieel ingeschreven bij de 
  Kamer van Koophandel?
 b. Wat betekent EHBO?
 c. Hoe heet de officiële handleiding voor de eerste hulp?
 d. Wat is hiervan de laatste druk? 
 e. En de hoeveelste oplage? 
 f. Een slachtoffer is bewusteloos en u hanteert de ABC methode. Wat houdt ABC in?
 g. Wat zijn de drie vitale organen in het menselijk lichaam?
 h. Welke greep verricht u bij een luchtweg belemmering?

 i. Iedereen weet wel wat verbranden is. Vreselijk als het je overkomt. 
  Maar wat zijn brandwonden precies. Kunnen we ze herkennen. 
  Welke drie soorten brandwonden zijn er?
 j. Kun je ze ook herkennen na aanleiding van onderstaande afbeeldingen?
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  k. Zet de volgende drugs wat schadelijkheid betreft in de juiste volgorde
  1. Cocaïne / heroïne,
  2. Alcohol
  3. Tabak 
 l. Welke greep wordt hieronder getoond?

38. Dongen kent vele groen, vooral een aantal parken. De parken zijn verspreid door geheel 
 Dongen. Hoe goed ken jij Dongen en hoe goed ken je de flora die er groeit.
 a. Welk park is dit? (12 punten)

28

Van alles en nog wè



DDDQ
 b. In dit park staan een aantal bomen. 
  Herken je hieronder de bomen en noteer de Nederlandse naam?

39. Wat zijn de Latijnse namen van de bomen van vraag 38? (10 punten)

40. Hieronder staan een aantal foto’s van bladeren van bovenstaande bomen. Weet jij welk blad  
 bij welke boom hoort? (9 punten)
 Geef je antwoord door foto met blad 1 te koppelen aan boom C.  Voorbeeld:    1 - C
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41. Hoe goed is je topografie? Kees is een zeer reislustig persoon. Hij trekt er graag op uit en reist  
 over de hele wereld. Vele landen en plaatsen heeft hij inmiddels bezocht. Helaas is Kees nogal  
 chaotisch en schrijft, krabbelt met hanenpoten in zijn dagboek. Daarnaast is Kees behoorlijk  
 dyslectisch en gooit hierdoor allerlei letters door elkaar. Als hij na zo’n reis weer thuis komt dan  
 is  het altijd weer een hele puzzel om de namen  goed te ordenen.
 Misschien kan jij Kees een handje helpen door onderstaande  land- en plaatsnamen juist te  
 formuleren. (10 punten)
 a. Psatbeud
 b. Jneidoniorea
 c. Tomctinaeni
 d. Hipahpaildel
 e. Pisetnrusgterb
 f. Ginracaua
 g. Bigdmeldru
 h. Tasdacavitan
 i. Catpolotigsanaodemlse
 j. Buhnigrdh

42. Ieder jaar weer wordt de Avondvierdaagse georganiseerd in vele steden en dorpen in 
 Nederland, zo ook in Dongen. Vele mensen doen hier aan mee. Van jong tot oud beleven hier  
 heel veel plezier aan. Uiteraard kan de DDDQ hier niet aan voorbij gaan om hier aandacht aan  
 te besteden. (13 punten)
 a. Voor de hoeveelste keer werd de Avond4daagse georganiseerd in 2019?
 b. Hoeveel deelnemers kende deze editie?
 c. Op welke datum is deze editie van start gegaan
 d. Hoeveel verschillende afstanden kan men lopen?
 e. Welke afstanden zijn dit in kilometers?
 f. Op welke dag van de week en welke afstand moest 
  je lopen als je deze straten hebt doorlopen ( volgorde is niet bepalend):
  1. Noorderlaan, Dorpspad, Watersticht, Wilhelminalaan, Grindsteeg, Heistraat
  2. Rosariopark, Ruysdaelstraat, Schaepmanlaan, Hoogt, Bijvoetstraat,
   Cousinsstraat, Elsschotstraat,
  3. Tramstraat, Prins Hendrikstraat, Hertog Janstraat, Berkenheuvelstraat,
   Torenstraat
  4. Park Vredeoord, Parkeerterrein Jumbo, Drijversveld, Bolkensteeg, Veenmos,  
   Achter Den Ham, Rosariopark
 g. Hoeveel keer komt “Prins Bernardstraat” voor in alle routes?
 h. Hoeveel keer komt men “Berkenheuvel” tegen in de routes? 
 i. Hoeveel keer komt  “Julianastraat” voor in alle routes?
 j. Bij calamiteiten, wat is het noodnummer wat men kan en moet bellen?
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43. Bij de oversteekplaats aan de Mgr. Nolenslaan  zijn slagbomen in gebruik genomen. 
 Ze zijn geplaatst om het oversteken voor kinderen, ouders en brigadiers van basisschool 
 Achterberg veiliger te maken. (8 punten)

 De slagbomen zijn voorzien van knipperende lampjes 
 en worden bediend door de verkeersbrigadiers. 
 Ze zijn alleen in werking als de leerlingen naar school 
 of naar huis gaan. Zodra de kinderen oversteken, 
 worden beide weghelften afgesloten door de slagbomen. 
 a. Sinds wanneer, datum, zijn deze slagbomen in gebruik?
 b. Hoelang, in centimeters, is de totale slagboomlengte van de oversteekplaats gerekend  
  vanaf de draaipaal, dus het rechte, horizontale deel.

 c. Hoeveel ledlampen knipperen er totaal als de slagbomen in gebruik is?
 d. Wat waren de totale kosten, in volledige euro’s,  voor het plaatsen van deze 
  slagbomen?

Sponsorvraag 10
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44 a. Van welke horecalocatie in Dongen zijn deze interieurontwerptekening onderdeel van?
  (3 punten)

 b. Wat is de benaming van deze stoel welke sinds 01-04-2019 in dit eetcafé staat?
 c. In deze horeca locatie staat dezelfde stoel. Noem de naam en stad?

45. Wat is de naam van deze winkel welke met de auto op 19,3 km afstand is van Café de 
 Salamander (1 punten)

46. Pluk hier het juiste jaartal uit en plaats deze voor dit Dongense feit!
 1956-1984-1970-1983-1978-1959-1926-1860-1964-1930-1968-1996-1981-1989
 1978-1986-1971-1928-1959. (10 punten)
 a. Een pilsje kost 0,90 cent.
 b. Eerste Dongense carnavalsoptocht.
 c. Jan Muskens stopt met Hotel Muskens.
 d. Van Den Buys neemt “Het Wapen van Dongen” over.
 e. Harmonie Musis Sacrum bestaat 90 jaar.
 f. Bij handboogschutterij “Tevredenheid”, te Dongen-Vaart werd een overdekte
  schietbaan geopend.
 g. Kunst naar Kracht brengt het toneelstuk “Kinderen van ons Volk”. Piet Verharen in de  
  rol van Pastoor treedt voor het laatst op.
 h. Koos Ariëns neemt het Leo Dertien gebouw over.
 i. De VARA, moet 7 miljoen betalen voor ’t kapotmaken van het familiebedrijf van 
  Van Tuijn in 1971.
 j. Conny Vink treedt op in de ontspanningshal van de TEFADO
 k. Harmonie Aurora kampioen van Noord-Brabant in de eerste klasse.
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 l. Café van Laarhoven voor heen Panis viel ten prooi aan de vlammen.
 m. Dongens paar Addo en Carla Geerts winnen Rons Honeymoon Kwis.
 n. In café ‘Krasnapolsky’, werd ingebroken en een geldkistje met inhoud gestolen.
 o. Bioscoop Aurora draait op 6 maart de films: 
  “De dood komt te paard”, en “Als de naakte wind der zee”.
 p. Kunst naar Kracht brengt het toneelstuk “Uitgeboet”, een drama in drie bedrijven, 
  entreeprijs 40 cent.
 q. Bij de brand in het café-restaurant “De Posthoorn”,  vallen twee doden te betreuren
 r. Vrijdag 24 december zal in het VARA-programma “Een lach en een traan” dat die 
  avond om 19.10 uur op de t.v. komt, de Dongense zangeres Willemien van café 
  Hof van Holland optreden. Zij zal dan haar nieuwste carnavalsplaat voor 1972: 
  “Bertus, proef de snert eens” presenteren.
 s. In het café van de heer Beerens wordt  de Dongense Winkeliersvereniging opgericht.  
  Het bestuur bestaat uit de heren J. Nobelen, Hr. Vorstenbosch en Hr. Dirkse.

47 a. Wat is zondag 24 juni 2018 een woest genoegen? (1 punten)
 b. En ter gelegenheid waarvan?

48 a. Op welk horeca terras in Dongen staat dit glas
   Swinckels bier? (3 Punten)
 b. In welke 3 steden heeft de leverancier van 
  deze Jody HS kruk, een bemande showroom?
 c. Hoe duur waren hier dit jaar een portie 
  Peeënland Bitterballen?

49. Wat is de voornaam van deze kastelein uit Uden? (1 punten)
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 50. Ruiken & Proeven opdracht (20 punten)
 Kom met één teamlid (min. 18 jaar) in jullie tijdslot, samen met een ingevulde coupon 
 (zie blz. 7 & 8) naar het buitenpodium in park Vredeoord, rechtsachter de Cammeleur. 
 Neem een balpen mee.

51. Wat is de titel van de column die deze mevrouw schreef
 voor de krant ten tijde van het Oranje Park Festival 2019?
 (1 punten)

52. Welke 2 andere evenementen waren er toen gelijktijdig op deze dag in 2019? (1 punten)

53 a. Wie waren de eigenaren van K.C.D.?(4 punten)
 b. Hoe heette de DISCO van K.C.D.?
 c.  Op welke datum brand K.C.D. af?
 d. Welk groot geborduurd schilderij op ware
  grootte hing boven in het restaurant aan de muur?

54 a. Wat was het 1e jaar van onze Dongense Peeënmunt? (7 punten)
 b. Wat was toen de waarde van deze munt?
 c. Wat was de kleur toen van deze munt?
 d. Wat was het Carnavals moto toen?
 e. Wie was de grote arrangeur van de Dongense Peeenmunt?
  f. Wie was toen de Prins Carnaval in Dongen en wie adjudant?
 g. Wie won toen de sauwelavond?
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55. Een stukje Dongense HorecaGeschiedenis (5 punten)

Vul de ontbrekende tekst aan?
In JAARTAL A kwam deze zaak in handen van WOORD B, Rotterdammer en voormalig ober van 
WOORD C in Oosterhout. De eigenaar was een verstokte WOORD D fan. Als zijn club in Brabant 
speelde, stonden er altijd supportersbussen voor zijn zaak.
Ze sliepen er of kwamen er minstens wat eten. Hij liet er zelfs voor dat doel in JAARTAL E een snackbar 
aan het hotel bouwen, genaamd: WOORD F.
Hij deed de zaak eind jaren 60 over aan WOORD G Hij runde het hotel tot JAARTAL H
Dat jaar op dd DATUM I, een stormachtige zomerdag, kwam er een dramatisch einde aan dit stuk 
Dongense hotel geschiedenis. Rond WOORD J uur ’s nachts brak er brand uit in het hotel en zijn vrouw 
en 10 jarige dochter  kwamen in de vlammen om. Het hotel werd nooit meer opgebouwd.

56. Vijf jaar geleden nam Bram Helleman een Oosterhouts restaurant over, welke zich bevind op 
 4902 AC (2 punten)
 a. Hoe heet dit restaurant?
 b. Door welke organisatie werd zijn vrouw 
  genomineerd voor de titel “Gastvrouw van het jaar”?

57 a. Wat is de officiële naam van deze horeca organisatie? (2 punten)
 b. Binnen een straal van 8 kilometer vanaf Dongen
  centrum bevind zich ook een lid van deze organisatie. 
  Wat is de geboortedatum van de eigenaar?

58 a. Het rookverbod is vanaf augustus 2020 verplicht op alle onderwijsinstellingen in 
  Nederland meldt de Volkskrant. Wordt een leerling of student betrapt met een peuk,  
  dan kan dat een boete opleveren. Natuurlijk gebeurt dat niet meteen; de boete loopt  
  per overtreding op. (2 punten)
  Maar tot hoe hoog kan deze boete oplopen?
 b. Als je jouw peuk op straat weg gooit na deze datum, voor hoeveel zou je dan in totaal  
  beboet kunnen worden?
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59 a. Op welke datum stond dit mooie artikel in BNDeStem? (4punten)
 b. De horeca in Dongen betaalde toen € 0,00 voor een vergunning en de Gemeente 
  heft € 0,00 voor het gebruik per vierkante meter Gemeentegrond. (precariorechten)  
  Maar hoeveel moest toen een  horecaondernemer met een terras van 65 vierkante  
  meter betalen in de gemeente Gilze en Rijen?

60 a. Wanneer was het laatste feest in SAM SAM? (2 punten)
 b. Wat was de naam van dit feest?

61 a. Prins Andreo de hoeveelste is hier op bezoek 
  bij de bejaarden in Café Central?  (3 punten)
 b. Wat was zijn burgerlijke naam?
 c. Wat was zijn beroep naast prins Carnaval?

 62. Op het DDDQ Mediakanaal wordt net na 21:13 en net na 21:58 de vraag Vergeten kroegen 
 uitgezonden. Geef aan over welke cafés het gaat.(5 punten)
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63 a. Welk muziekinstrument bespeelt deze bakker 
  als de beste? (2 punten)
 b. En met welke muzikale hit kwam hij hiermee op
  de Dongense CD in 1993.

64 a. Welke meest opzienbarende Nederlandse speelfilm
  draaide hier (voorzien van zwarte censuur balken
  in de fotokasten) in het jaar 1973, onder regie van
  Frans Weisz? (2 punten)
 b. Wat is nu anders links op deze foto?

65. Zoek zowel horizontaal als verticaal de 19 hieronder verborgen Dongense cafés? (19 punten)
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66. Sport kan niet worden gespeeld zonder spelregels, hieronder staan een aantal spelregels van  
 een bepaalde sport. (5 punten)
 a. Welke sport wordt hieronder beschreven?
  • Een speler die zich qua speelrichting voor de bal bevindt, staat buitenspel. 
  • Als je buitenspel staat, mag je je niet met het spel bemoeien. 
  • Op de grond liggend mag je niet aan het spel deelnemen. 
  • Je mag met de bal in je handen alle kanten op lopen.
 b. Op welke sport zijn onderstaande spelregels van toepassing? 
  •  Lopen: met de bal mag gelopen worden zolang iedere 15 meter de bal de grond  
  raakt. Als dit niet gedaan wordt, wordt een free kick gegeven aan het andere team. 
  •  Schoppen: de bal mag geschopt worden in iedere richting. Als de bal rechtstreeks  
  gevangen wordt, dus zonder een ander speler te raken of de grond, dan wordt een  
  “mark” toegekend. Dit resulteert ook in een free kick vanaf de plaats waar de mark  
  gemaakt werd. (Noot: ook tegenstanders kunnen de mark maken). Na het maken
  van zo’n MARK, mag de speler niet meer aangevallen (tackle, duwen) worden. In een  
  dergelijk geval kan een scheidsrechter besluiten tot het toe kennen van een 50 meter  
  penalty. De speler mag dan 50 meter dichter bij zijn doel de free kick nemen. 
  •  “Handball”: de bal kan enkel via de handen gespeeld worden als die “gehandballed”  
  wordt. Dit is met je vuist de bal in de gewenste richting slaan. Een speler in de lucht  
  mag de bal wel “wegtossen” met een openhand. Dit zijn de enige manieren om een bal  
  via de handen door te geven. Wederom wordt een free kick gegeven als de bal anders  
  doorgegeven wordt. 
  • Er wordt gespeeld met 2 teams van 18 spelers.
 c. Welke sport wordt hieronder beschreven?
  Na ieder doelpunt wisselt men van speelhelft. Bij het begin van het spel werpt de  
  hoofdscheidsrechter de bal in het midden van het veld. Voorrang heeft diegene die in  
  de kleinste hoek komt aanrijden. Men mag de weg van de bal niet kruisen.
 d. Over welke sport gaan onderstaande spelregels?
  Een service is goed als: 
  • de speler met beide voeten in het servicevak staat. 
  • deze onderhands geslagen wordt. 
  • de serveerder niet op of tegen de lijnen staat. 
  • de serveerder met beide voeten op de grond staat. 
  • na iedere score vindt de service plaats vanuit het naastliggende serveervak.
 e. Als laatste een makkelijke. Welke sport beschrijven bovenstaande spelregels?
  Reeds in 1902/03 zijn er wereldkampioenschappen kader 45/2 georganiseerd. Tegen- 
  woordig heb je op matchtafel kader 47/2, 47/1 en 71/2, op de kleine tafel wordt 
  kader 38/2 en 57/2 gespeeld. Bij kader 47/2 en 47/1 (en 38/2 op de kleine tafel) heeft  
  men negen vlakken, waarbij, voor de lagere categorieën, de beperkingen niet gelden in  
  het middelste vlak. Bij kader 71/2  (en 57/2 op de kleine tafel) heeft men slechts 
  6 vlakken, hier gelden de beperkingen in elk vlak. De betere spelers verschuiven hun  
  “serie americaine” naar de kaderlijnen toe. Daarom worden er, voor de hoogste 
  categorieën, nog kleine kaders (ankers) toegevoegd waar de kaderlijnen aan de band  
  komen. Deze vorm van kaderspel wordt dan ook ankerkader genoemd.
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67.  De meest populaire sporten zoals voetbal, honkbal en basketbal zijn bij iedereen wel bekend,  
 maar er zijn natuurlijk ook minder bekende sporten.
 Geef van onderstaande plaatjes aan welke sport hier uitgebeeld wordt. (5 punten)

68. Wie was de aanvoerden van het eerste herenteam van Olympia’60 in het seizoen 2018-2019?
 (2 punten)

69. Voetbal en tatoeages, je kunt er bijna niet meer omheen. Een voetballer is bijna uniek te 
 noemen als hij geen tatoeage heeft! 
 Van welke voetballers zijn onderstaande tatoeages? (10 punten)

70. Nadine Broersen is onze Dongense trots op het gebied van atletiek. Helaas had ze dit jaar een  
 slechte start van het seizoen. (4 punten)
 a. In welke plaats raakte ze geblesseerd?
 b. Bij welk onderdeel ging het mis?
 c. Om welk kampioenschap ging het?
 d. Wie werd alsnog kampioen?

71. Bij welke sport horen onderstaande beschermingen? (10 punten)
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 72. Brandweer opdracht (20 punten)
 Kom met één teamlid in jullie tijdslot, samen met een ingevulde coupon (zie blz. 7 & 8) naar 
 de brandweerkazerne, Oude Baan 21.

73. Het EK van deze sport vond in 2012 plaats in Nederland. (3 punten)

74. Deze sport wordt beoefend met een speciale bal. De bal die gebruikt wordt door herenteams  
 is ongeveer even groot als een voetbal en heeft een gewicht van 400 à 450 gram. De bal die 
 gebruikt wordt bij dames- en jeugdteams is iets kleiner en iets lichter. Een belangrijk kenmerk  
 van de bal is dat hij veel grip heeft, zodat je hem ondanks zijn grootte toch met één hand kunt  
 vasthouden. Als de bal vaak gebruikt wordt, verliest hij zijn grip en moet hij vervangen worden.  
 Bij welke sport hoort de omschreven bal? (2 punt)

75. Remon Koenen is, of beter gezegd, was jaren van onschatbare waarde voor het eerste team  
 van VV Dongen. (2 punt)
  Hoeveel jaar maakte hij deel uit van de hoofdmacht van VV Dongen?

76. Dankzij Max Verstappen is de populariteit van Formule 1 in Nederland naar een recordhoogte  
 gestegen. Zo zijn er vast en zeker ook wat kenners in Dongen aanwezig. In welke steden vind je  
 onderstaande circuits? (5 punten)

77. Na de Paralympische Spelen van 2000 in Sydney werd de Spaanse basketbalploeg 
 gediskwalificeerd. De reden? Het bleek dat een groot gedeelte van het team helemaal geen  
 (mentale) beperking had. Dat dit frauduleuze gedrag is afgestraft, is natuurlijk meer dan 
 terecht. Tóch is het mogelijk om legaal zonder handicap een gouden medaille te winnen op de  
 Paralympische Spelen. Noem de laatste Nederlander die dat is gelukt? (3 punten)
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78 Binnen de sport zijn er vele leuke verhalen te vertellen. Geen wonder dat veel sportversla- 
 gevers regelmatig de mooiste anekdotes oprakelen. Ook wielrenverslaggevers hebben hier  
 een handje van. Dat is op zich ook niet gek. Zij hebben immers vaak meer dan voldoende 
 zendtijd! Bij sommige wielerverhalen weet je direct over welke wielrenner het gaat, bij andere  
 verhalen is dat wat minder helder. Aan jullie het oordeel hoe dat bij de volgende wieler-
 verhalen zit. Geef bij elk verhaal de bijbehorende wielrenner. (8 punten)
 a. Ik was dit jaar op vakantie met mijn vrouw. Ik deed mee aan een wedstrijd buiten mijn  
  sportdiscipline. Dat ik kan fietsen weet ik natuurlijk wel, maar zo’n wedstrijd waar ook  
  de Frans kampioen aan meedoet, verwacht je niet te winnen. Niet alleen ik dacht zo,  
  ook de mensen van de organisatie. Toen ik finishte, was het podium nog nauwelijks  
  opgebouwd en ik was meer dan 10 minuten sneller dan die Fransman!
 b. Ik kom uit een andere discipline waarin ik een individuele zilveren medaille heb 
  behaald. Als ploeg behaalden we zelfs de wereldtitel bij de junioren. Maar zes jaar 
  geleden wilde ik iets anders. Na een lange revalidatie van een blessure moest ik veel  
  fietsen. Toen wist ik dat ik wielrenner wilde worden. Tegenwoordig acteer ik op het  
  hoogste niveau in een UCI World Tour team. Ik spreek de taal van de ploeg niet. Engels  
  is heel belangrijk voor mij.
 c. Ik ben de eerste Nederlander, die deze grote wielerronde won. De ronde is opgericht
  door een krant, waarvan het hoofdkwartier in een grote modestad in de Lombardijen  
  ligt. Ik won de eerste tijdrit. Ondanks dat ik de laatste etappe tweede werd, was het  
  genoeg voor de eindoverwinning. Ik ben mijn leiderstrui éénmaal kwijt geweest na een  
  bergetappe ten zuiden van de Lombardijen. Sinds 2017 rijd ik voor een andere ploeg.
 d. In het wielrennen zijn verschillende truien te verdienen. In de Tour de France draagt 
  de leider van het algemeen klassement een gele trui. We hebben voor de beste 
  sprinter de groene trui. De witte trui staat voor de beste jongere in het algemeen  
  klassement en we hebben de trui voor de beste renner in de bergen. Dit is de bolletjes- 
  trui. Ik was de eerste persoon die de bolletjestrui in de Tour de France om zijn 
  schouders droeg.

79. Je ziet op de foto’s vijf wielrenners. In dit illustere rijtje ontbreekt er een renner, leg de link.  
 a. Noteer de voor- en achternaam van deze renner.
 b. Noteer het ontbrekende jaartal.
(4 punten)
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80. De ronde van Spanje komt in 2020 naar Nederland. De 75ste editie van de Vuelta zal starten  
 in Utrecht met een ploegenrit. Er zullen drie etappes gereden worden in Nederland. De derde  
 etappe start en eindigt in Breda. De etappe zal ook ons mooie Dongen aan doen. (5 punten)
 a. Welke Dongenaar heeft vele etappe overwinningen in de Vuelta op zijn naam staan en  
  is tevens ambassadeur van de Vuelta 2020? 
 b. Wat is zijn geboorteplaats? 
 c. Sinds wanneer woont hij in Dongen? 
 d. Welk jaar is zijn succesvolste jaar geweest met 25 overwinningen?  
 e. Voor welke ploeg reed hij toen?

81. Wat weet jij van de racewereld?  Nederland kent inmiddels al vele grote namen in de race-
 wereld. Grote namen als Gijs van Lennep, Michael Bleekemolen, Jan Lammers, Jos Verstappen  
 en natuurlijk op dit moment onze Formule 1 Coureur Max Verstappen. Maar naast de vele  
 coureurs die men kent hebben we ook een racetalent in ons eigen Dongen. Deze geboren en  
 getogen Dongenaar heeft zich ontpopt tot een ware racer die zich met de grote namen uit de  
 racewereld kan meten. Vele wedstrijden heeft Job van Uitert al op zijn naam geschreven in de  
 diverse klasse. Dit jaar rijdt hij in de LMP2 klasse  en doet daar uitstekende zaken. Wat weten  
 we van deze racer pur sang uit ons eigen Dongen. (12 punten)

 a. Voordat Job van Uitert definitief de overstap naar de LMP2 klasse kon maken moest hij  
  het team van Gdrive Racing overtuigen van zijn snelheid. Op welk Amerikaans circuit  
  vond in december van 2018 zijn laatste auditie plaats?
 b. In pas zijn tweede wedstrijd in de LMP2 klasse van de European Le Mans Series won  
  Job van Uitert samen met Roman Rusinov en Norman Nato de race. Job verbrak in die  
  race ook het ronde record. Van welke coureur pakte hij dit record af?
 c. Michael Schumacher  is een van de meest succesvolle Formule 1 coureurs ooit, maar  
  voor hij de top in de Formule 1 bereikte racete de Duitser al op Le Mans.
  Maar Schumacher won niet, welke Formule 1 coureur won in dat jaar wel Le Mans? 
 d. Le Mans is een hele zware wedstrijd voor mens en machine. Lamborghini deed als 
  merk meerdere keren mee maar haalde nooit de finish. 
  Hoe vaak probeerden teams met auto’s van het Italiaanse merk de Franse race uit te  
  rijden?
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 e. De eerste race van de European Le Mans Series werd dit jaar verreden op Paul Ricard,  
  het circuit waar ook de Franse Grand Prix wordt verreden. 
  Dit circuit heeft een van de langere rechte stukken van Europa. Hoe hoog was de
  topsnelheid van de Aurus 01 waarmee Job van Uitert zijn LMP2 debuut maakte.

 f. Tijdens de 87e editie van de 24 uur van Le Mans deed er een team met drie dames  
  mee. Dit gebeurde niet voor het eerst. 
  Hoe vaak deed er een volledige dames-equipe mee aan de 24 uur van Le Mans?
 g. Wie was de beste dames-equipe die ooit het hoogste eindigde in de 24 uur van Le  
  Mans?
 h. Hoe hoog eindigde dit team?
 i. In welk jaar was dit?
 j. Hoeveel toeschouwers waren er, volgens de officieel gecommuniceerde cijfers, in 2019  
  bij de 24 uur van Le Mans?
 k. Job van Uitert reed in 2015 In het Duitse Formule 4 kampioenschap. 
  Welke coureur kwam hij in dat kampioenschap tegen die hij tijdens zijn debuut in de 
  24 uur van Le Mans ook weer tegen zou komen?
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82. Coca cola: wie kent dit drankje nou niet? (7 punten) 
 Het begon in 1886. Dr. John Styth Pemberton was aan het experimenteren met allerlei planten-
 extracten in het keukentje achter zijn drogisterij in Atlanta. Hij wilde een medicinaal drankje  
 brouwen tegen duizelingen en algehele malaise. Eén van zijn experimenten, siroop gemengd  
 met koolzuurhoudend water, werd voor 5 cent per glas verkocht.
 Later zou dit bruine, bubbelende drankje de wereld veroveren!
 a. Zoals de meesten van ons weten, is Coca Cola een goed middel tegen misselijkheid.  
  Maar waar kan Coca Cola nog meer voor gebruikt worden? 
  Hieronder staan een aantal foto’s. Vermeld goed of fout bij iedere 
  foto of cola bij de afgebeelde foto gebruikt kan worden.

 b. Jaren geleden was er sprake van een hype om een fontein van cola te maken. Welk  
  product werd toegevoegd aan cola om een fontein te maken?

83. Vroeger observeerden de mensen het weer goed. Na jaren werden vele van deze observaties  
 omgezet in weerspreuken. Dikwijls zijn deze weerspreuken juist. (10 punten)
 In die tijd waren er nog geen computers of satellieten. De mensen gebruikten deze spreuken  
 om toch een soort weersvoorspelling te doen.
 Hieronder lees je een aantal van die oude weerspreuken. Vul het woord in wat we zoeken.
 a. Als de … in januari in de zon ligt, ligt ze in februari achter de kachel.
 b. Ligt de wind in februari stil, dan komt hij zeker in ….. .
 c. Juni meer droog dan nat, vult goede …. het vat.
 d. Prijkt in juli de zonnegloed, dan zijn in de herfst de …….. goed.
 e. December is de …… van de winter.
 f. Komen er ……. aan het riet, bedenk het is nazomer en geniet.
 g. Kraaien vlak bij …… .. …. , de winter voelt zich thuis.
 h. Slakken en padden ‘s avonds op de baan, dat kondigt ….. aan.
 i. Het kan vriezen tot in mei, tot de ……….. zijn voorbij
 j. Zacht Kerstweer beduidt, de …… is nog lang niet uit
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84. De verzorging van anjers als snijbloem is uiterst simpel. De stelen moeten schuin worden 
 afgesneden en in schoon water worden gezet. Er is geen snijbloemenvoedsel nodig, omdat 
 de anjers van Nederlandse bodem zijn voorbehandeling. Wat werd vroeger gebruikt als 
 voeding om de anjers goed te verzorgen? (2 punten)

85. Snijbloemen houden van een schone vaas met schoon water. Een conserveermiddel kan 
 gebruikt worden om het water zo schoon mogelijk te houden. Een schepje suiker is een
 veelgehoorde tip. Suiker werkt antibacterieel en voorkomt besmetting met de bloemen. 
 Noem zes andere tips uit grootmoeders tijdom het water schoon te houden. (6 punten)

86 a. Een stuk zeep in bed of onder het matras leggen is goed tegen? (2 punten)
 b. Welk mineraal kun je innemen om deze klacht ook te verminderen, indien er sprake is  
  van een tekort van dat mineraal?

87. Al eeuwenlang worden kruiden en planten gebruikt voor de gezondheid van de mens. 
 In het tabel hieronder staan verschillende planten en kruiden, maar ook de (geneeskrachtige)
 werking hiervan. Deze staan door elkaar gehusseld. Match de juiste plant/kruid met de juiste  
 werking. (15 punten)
  Plant /kruid      Werking 
 a. Kamille   1 Ondersteunen afweersysteem
 b. Knoflook  2 Bevordert herstellend vermogen van de huid
 c. Meidoorn  3 Verbeterde doorbloeding, met name in de hersenen
 d. Ratelpopulier  4 Aartrose
 e. Paardenbloem  5 Vrijer ademen door de neus
 f. Aloë vera  6 Bloeddrukverlagend
 g. Gember  7 Antibacteriële werking
 h. Groenlipmossel 8 Antidepressivum
 i. Eucalyptus  9 Menstruatiepijn
 j. Munt   10 Rustgevend
 k. Cranberry  11 Opvliegers
 l. Ginko   12 Vermindert misselijkheid
 m. Sint Janskruid   13 Frisse adem
 n. Hibiscus   14 Wratten
 o. Engelwortel  15 Preventief tegen blaasontsteking
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88. Welke kruiden en planten zien we hieronder? 
 Geef naast de gewone naam ook de wetenschappelijke benaming. (10 punten)

89. Wie kent het niet? De Enkhuizer almanak. Dit jaar wordt de 425ste jaargang uitgegeven.
 De almanak staat vol weetjes, gezegdes , gedenkdagen, weersvoorspellingen en noem maar  
 op.  (10 punten)
 a. Waar moet je kaarsen inleggen om ze langer te kunnen laten branden?
 b. Wat kan opgestookt worden in de open haard om roetvorming tegen te gaan?
 c. Wit t- shirt met zweetvlekken? Niet weggooien! Leg het een nacht weken in de……… 
  Daarna kan het in het wasmachine. Wat moet er staan op de stippellaan?
 d. Is een ei rauw of gekookt? Welk ei draait sneller? 
 e. Om in de eieren te blijven. Blijft een oud of een vers ei drijven wanneer je het in een  
  pannetje water met zout doet?
 f. Waar kun je een ui het beste in leggen om een tranendal te voorkomen?
 g. Rozen die dreigen te verleppen in de vaas, kun je oppeppen met?
 h. Wat smeer je in je haar als er kauwgom in je haar vastgeplakt zit en je wilt het eruit  
  krijgen?
 i. Soms heb je weleens dat het laatste restje ketchup er niet uit komt. Je kunt iets simpels  
  gebruiken om er meer lucht erin te krijgen, zodat de ketchup naar buiten komt. 
  Waar hebben we het over?
 j. Er is niets zo vervelend als strijken met een strijkijzer waarvan de zool stroef is 
  geworden. Je kunt dit behandelen door er iets op te laten smelten en na enkele 
  minuten het er met een doekje eraf te wrijven.
  Wat kun je erop laten smelten?
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 90. Rokje maken (20 punten)
 In de tas zit een Knippie Nr. 3  van juni - juli 2018 of een Knippie Nr. 4 van 2018.
 Maak het rok 19 van blz. 10 van Knippie Nr. 3  van 2018, of maak het rok 116 van blz. 15 van
 Knippie Nr. 4 van 2018.
 Je mag zelf je soort van stof kiezen. Zorg dat je teamnaam op het rokje borduurd is.
 En lever het vanavond mee in.
 De rokjes worden gedoneerd aan stichting Zending over grenzen, die voor verdere verdeling
 zorgt.

91 a. Welke maand wordt ook wel de Louwmaand genoemd? (7 punten)
 b. Welke maand is de slachtmaand?
 c. Welke maand is de hooimaand?
 d. Welke maand is de grasmaand?
 e. Welke maand is de sprokkelmaand?
 f. De maand oktober staat ook bekend als?
 g. En de maand augustus staat bekend als?

92 a. Wie is volgens De Guiness Book of records de oudste mens ooit? (3 punten)
 b. Hoe oud is deze persoon geworden?
 c. Welke nationaliteit had deze persoon?

93 a. Wie is de vrouw op onderstaande foto?  (2 punten)
 b. De hoeveelste verjaardag vierde zij hier?

94 a. Wie de oudste en nog levende persoon in Nederland?
 b. Hoe oud is deze persoon?

95. Opaatjes en omaatjes uit Dongen. In Dongen kunnen de mensen ook oud worden. De mensen  
 op de onderstaande foto’s zijn ruimschoots ouder dan 100 jaar geworden.
 We zoeken de naam en de leeftijd die zij hebben behaald.

96. Wat is de gemiddelde levensverwachting bij geboorte in Dongen? (1 punt)
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97. Gerard van Maasakkers heeft in het Brabants vele liederen geschreven. Hij schreef over zijn 
 geboortedorp, zijn geloof en andere punten uit zijn leven. Onderstaande vragen zijn ook te  
 beantwoorden op basis van de tekst van deze liederen. (10 punten) 
 Beantwoord de vraag die gesteld wordt en geef de titel van het liedje waar je het antwoord in  
 vond. 
 a. Tijdens het lentefeest kreeg de peperkoek een bijsmaak, wat veroorzaakte deze   
  bijsmaak? 
 b. Tussen welke tijdstippen is het bankje waarop Gerard van Maasakkers zijn liedjes   
  schreef bezet?
 c. Toen zijn Tomos werd verkocht, welk vervoersmiddel wilde hij daarvoor terugkopen?
 d. Hoeveel gezichten heeft de stilte?
 e. Wat zal ons leren om alle goede dingen in het leven te zien?
 f. Welke ingrediënten zijn wennen, maar passen toch best wel bij elkaar?
 g. Waar ga je in Gent heen voor je zeevruchten?
 h. Naar wie kijkt Sien als ze aan tafel zit?
 i. Hoe hangen zijn billen er tegenwoordig bij?
 j. Welk beroep wil hij graag in New York uitoefenen?

98. Er zijn heel wat singer-songwriters in Nederland. Een voorbeeld hiervan is Duncan Laurence,  
 die in mei 2019 het Songfestival heeft gewonnen. (12 punten)
 Hieronder staan afbeeldingen van singer song writers. Wie zoeken wij?
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99. De afgelopen maanden, maar ook in het verre verleden, hebben verschillende muzikale
 activiteiten plaats gevonden in Dongen. De gebeurtenissen zijn heel divers, maar één ding 
 hebben ze gemeen: muziek. (10 punten)
 a. Tijdens Koningsdag trad The Wow Factor op: een bijzonder trio met krachtige, 
  dynamische, filmische popsongs. Door wie werd dit trio ondersteund?
 b. Welke schoolband heeft de schoolbandcompetitie dit jaar gewonnen?
 c. Welke kapel reikt jaarlijks een lintje uit aan personen die iets speciaals hebben gedaan  
  of nog doen voor de band?
 d. Met wie heeft het Kinderkoor dit jaar opgetreden?
 e. Het Oranje Comité heeft aan de herdenking van 4 mei een bijzonder muzikaal tintje  
  toegevoegd. Wat was dit bijzondere tintje?
 f. Welke nummers bracht de winnaar van “De strot van Oosterhout 2019” ten gehore?
 g. Welke muziekvereniging haalde de wondermobiel naar Dongen? Waarom?
 h. Ieder jaar wordt een jazz workshop gegeven. Welk instrument ontbreekt op deze foto?

 i. Hoeveel verenigingen huisvestte het pand Musis Sacrum in 1971?
 j. Wat was de naam van de Cammeleur in 2007 tijdens de sauwelavond?

100. Op de DDDQ memorycard staan 20 geluidsfragmenten van verschillende TV-series. Welke  
 TV-serie hoort bij welk geluidsfragment? (20 punten)
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101. Een Dongenaar en zijn Tilburgse vriend hebben hun passie gevonden in de muziek, voor wie  
 de naam Trijntje Oosterhuis niet onbekend is. Zij hebben meerdere nummers uitgebracht. 
 (7 punten)
 a. Wie zoeken wij?
 b. Wat is hun artiestennaam?
 c. Waar hebben zij elkaar leren kennen?
 d. Voor welke muziekmaatschappij werken zij?
 e. Voor welke 3 artiesten hebben zij nummers geschreven?
 f. Hoeveel jaar hebben zij fulltime gewerkt, zonder geld te verdienen?
 g. In wat voor pand hebben zij hun studio?

102. Ieder jaar zijn er weer veel concerten en festivals, zowel nationaal als internationaal. 
 Hieronder zie je 6 foto’s van (inter)nationale concerten 
 en festivals. Benoem per foto de naam van het concert 
 of festival.(6 punten)

Sponsorvraag 18
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104. Welke band of artiest wordt hier bedoeld? (10 punten)

 103. Maak een foto van een band, orkest of harmonie met jouw teamleden, die allemaal een
 muziekinstrument bespelen. We kijken ook naar de uniformiteit. (18 punten)
 Upload deze foto via je eigen DDDQ uploadpagina. (De uploadpagina vind je door in te loggen 
 in je DDDQ account).
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105. In Dongen hebben in de loop der jaren heel wat bandjes het levenslicht gezien. Sommige  
 bands bestaan al heel wat jaren in min of meer dezelfde samenstelling, andere zijn al lang ter  
 ziele. Geef de volledige bandnaam van de Dongense bands die hieronder worden beschreven.
 (7 punten)
 a. Een van de eerste bands van Fernando Lewis, zo niet de eerste. De naam geeft aan dat  
  de bandleden het zelf nogal een zootje vonden. 
 b. Een volgende band met niet alleen dezelfde frontman als in vraag a, maar in de 
  bandnaam ook een prominent lichaamsdeel van deze man.
 c. Ook deze bandnaam zou naar een lichaamsdeel kunnen verwijzen; niet van de 
  bandleden overigens maar van een zekere kabouter. 
 d. Deze hardrockband die is opgericht in het midden van de jaren 80 speelde eigen 
  nummers, en was volgens de naam nogal ontplofbaar.
 e. Toen de band van vraag d live steeds meer covers speelde veranderde men de 
  bandnaam; wat was de nieuwe naam?
 f. Na een aantal jaren had de band van vraag e nogal wat AC/DC-nummers in de setlist.  
  Hiervoor werd een tribute band opgericht. Wat was hiervan de naam? 
 g. Later werd de naam van de band van vraag e/f nogmaals veranderd, en verwijst deze  
  nu naar de bijnaam van een oud vrouwtje uit Dongen. Wat is de huidige volledige 
  bandnaam? 
 h. Een andere band die de naam heeft van een bekende Dongenaar, maar dan één uit een  
  ver, ver verleden. Overigens is er in Dongen nog een andere bekende vernoeming naar  
  deze man. 
 i. Nóg een Dongense band die vernoemd is naar een bekend persoon, echter in dit geval  
  geen Dongenaar maar een internationaal bekend acteur, zoals ook deze band een 
  internationale doorbraak beleefde. 
 j. Deze band, die overigens niet meer bestaat, ruikt naar pindakaas, althans het gerecht  
  waarnaar de bandnaam verwijst. 
 k. Ook de naam van deze band verwijst (o.a.) naar etenswaar. Deze band bestaat nog wel,  
  en treedt voornamelijk op rond carnaval. 
 l. Van eten naar drinken: deze coverband bestaat al enige tientalen jaren en heeft,
  althans volgens de naam, de drank hoog in het vaandel staan. 
 m. Nóg een rockcoverband met een naam die naar drank verwijst, en meteen ook naar het  
  aantal bandleden. 
 n. Sowieso spelen veel bands alleen nummers van andere artiesten. Noem een Dongense  
  band waarin dat gegeven heel duidelijk in de naam naar voren komt.
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106 Oorlogsverleden (14 punten)
 a. Ik ben op 5 juli 1916 geboren te Dongen. Op 4-mei 1942 werd ik door de bezetter  
  gearresteerd en overgebracht naar het kamp Beekvliet bij Sint-Michielsgestel. Waar ik  
  in april 1943 weer werd vrijgelaten. Na de oorlog ben ik nog voorzitter geweest van  
  een Dongense muziekvereniging. Ik ben op 6 januari 1967 overleden. Wie ben ik?
 b. Onmiddellijk na de Dongense bevrijding is er het initiatief voor mij genomen. Ik ben  
  tot stand gekomen uit dankbaarheid. Op dit moment hadden de voorgaande 4 en half  
  jaar maar 3 militaire en 22 burgerslachtoffers geëist. Helaas was dit niet het einde. Op 
  4 mei 1980 onthulden de burgemeester een plaquette ter nagedachtenis van de 
  43 oorlogsslachtoffers. Wat ben ik?
 c. Ik ben in Polen geboren. In 1939 door het Duitse leger gevangengenomen. En naar  
  Duitsland gebracht. Uit de Duitse handen ontsnapt. En via Zuid-Europa en 
  Noord-Afrika in Engeland gekomen. Daar verder opgeleid in het Poolse leger. Waar we  
  met de gezamenlijke geallieerde gestreden hebben tegen de Duitse bezetting van 
  Europa. In de winter van 44/45 ingekwartierd bij de zusters Franciscanessen te   
  Dongen. In mei 1945 ben ik met mijn divisie in Stadskanaal, de oorlog is voorbij. Vele  
  besluiten terug naar huis te gaan. Ik ga terug naar Dongen waar ik mijn gezin sticht en  
  een mijn onderneming start. Wie ben ik? 
 d. Ik ben op 9 oktober 1897 in Moers geboren. Op tweeëntwintigjarige leeftijd treed ik
  in dienst te Alphen. In 1943 word ik commandant van mijn team in Dongen. Ik heb 
  voor vele Dongenaren kunnen voorkomen dat ze op transport werden gezet door de  
  bezetter. Uit name van mijn functie hebben mijn team en ik vaak informatie uit eerste  
  hand wanneer en waar er razzia’s gehouden werden. We verwittigden snel de 
  desbetreffende personen zodat de Duitsers gezochten personen niet aantroffen. Ik ben  
  op 13 december 1976 in Dongen overleden. Wie ben ik?
 e. Ik ben in Dongen geboren op 12 april 1908. In 1933 ben ik ingewijd. Van 12 mei 1943  
  was ik 43 dagen te gast in het Oranjehotel  te Scheveningen. Ik zat in cel 568. Na de  
  oorlog vertrek ik naar Brazillië. Op 1 november 1975 wordt ik door G. de Vet in de 
  Laurentiuskerk tot bisschop gewijd. Wie ben ik?
 f. Ik ben in 1930 in Dongen geboren. Op een avond in 1943 kreeg een Duits gevechts-
  vliegtuig pech en raakte met zijn vleugel de nok van een dak en stortte neer op het  
  kruispunt voor onze woning. Onze koeien zijn door de Duitsers in beslag genomen.  
  Ik ben toen met mijn vader een koe gaan halen bij mijn oom in Chaam. Op het einde  
  van de oorlog wordt onze schuur door de Duitsers gebruikt als opslag voor munitie. 
  Dit depot is op maandag 23 oktober 1944 rond 18:00 ontploft, hierbij is mijn broer om-  
  gekomen. Later is de boerderij herbouwd waar ik nu nog woon. Wie ben ik? 
 g. Ik ben op 2 oktober 1923 te Dongen geboren. Van beroep ben ik kapper. Ik woon 
  met mijn ouders in de Tramstraat maar zit in de oorlog ook vaak ondergedoken bij 
  de Scherders in Dongen Vaart. Op 20 juni 1944 wordt ik opgepakt door de Tilburgse  
  Kontroledienst. De volgende dag word ik naar een werkkamp in Amersfoort gebracht, 
  waar ik twee maal door mijn zus Jo ben bezocht een keer samen met mijn vader en
  een keer met mijn moeder. In september 1944 ben ik overgebracht naar kamp 
  Neuengamme in Oraniënburg / Sachsenhausen. Vanaf hier zijn we in de periode
  20 april tot en met 30 april geëvacueerd naar concentratieschepen welke de eerste
  dagen van mei worden gebombardeerd. Uiteindelijk overleven enkele van de gevangen
  Van mij wordt niets meer vernomen. Wie ben ik.?
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107. De volgende foto’s zijn steels van verschillende oorlogsfilms, ze komen allemaal voor in de  
 61ste minuut van de film. (20 punten)
 a. Wat is de titel van de film?
 b. In welke oorlog speelt deze film af?
 c. Hoeveel Oscars hebben deze films bij elkaar gewonnen?

108. (2 punten)
 6,25 =

Sponsorvraag 19
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109. 6 Juni 1994 staat alom bekend als D Day. (16 punten)
 a. Wat is de officiële benaming van deze Operatie?
 b. Hier onder zie je een kaartje van Normandië waar de geallieerden aan land zijn 
  gekomen. Geef van de verschillende invasiestranden en de codenaam.
 c.  Geef de nationaliteit aan van het legers die op de verschillende stranden zijn geland.

110. Het verzet bood weerstand tegen de bezetter. (10 punten)
 a. Wat is de naam van de Midden Brabantse verzetsgroep?
 b. Hoe komt de groep aan deze naam?
 c.  Wat zijn de taken van de verzetsgroep?

111. Geef bij de onderste foto de juiste benamingen van de werk- en concentratiekampen. 
 (10 punten)
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 112. Oorlogszaken (10 punten)
 Kom met één teamlid in jullie tijdslot, samen met een ingevulde coupon (zie blz. 7 & 8) 
 naar de Cammeleur. Neem een balpen mee.

113. a. Geef op onderstaande kaart welke Nationaliteit de bevrijders van West en Midden  
  Brabant hadden. (10 punten)
 g. Door wie is Dongen bevrijd? (Nationaliteit)

114. Bijna vijf jaar geleden vierden we Dongen 70 jaar bevrijd. De eregast van die dag was een oud  
 geallieerde die Dongen mee heeft bevrijd. Wat is zijn naam? (2 punten)

115. Het Oranje Comité Dongen verzorgt ook jaarlijks de 4 mei viering. Voor dit jaar zijn ze mede  
 organisator voor 75 jaar vrijheid Dongen. Hiervoor is een werkboek gemaakt als Scholen- 
 project voor alle basisscholen in de gemeente. (6 punten)
 a. Bij dit werkboek zit ook een Memory spel, uit hoeveel verschillende memorysetjes  
  bestaat het spel?
 b. In dit spel komen ook verschillende vlaggen voor, van welke nationaliteit zijn deze 
  vlaggen?
 c. Wat zijn de ingrediënten voor het maken van een Crisiscake?
 d. Hoeveel letters worden er niet gebruikt in de woordzoeker als deze compleet 
  is ingevuld?
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116. Handboogschutterij “Gloria Sorano” uit Dongen bestond op 1 juli 1946 100 jaar. 
 Dat deze vereniging landelijk ook haar mannetje stond blijkt uit het corpskampioenschap van 
 Nederland dat deze vereniging in 1943 behaalde. 
 Een andere Dongense vereniging werd 4de. (6 punten)
 a. Wat is de naam van de vereniging die 4e werd?
 b. Wie waren de schutters van Gloria Sorano?

117. In de 16e en 17e eeuw is een historisch kralensnoer van vestingsteden, forten, schansen en  
 inundatievlaktes aangelegd om het graafschap Holland vanaf het zuiden te beschermen. (10 p.)
 a. Wat is de benaming van deze verdedigingswerken? 
 b. Wie was hiervan de ontwerper?
 c. Deze man was van adellijke komaf. Wat was zijn adellijke titel?
 d. Welke Brabantse vesting hoort bij welke afbeelding?
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118. Omstreeks 1770 was er een geschil ontstaan over het grensverloop tussen de gemeenten 
 Tilburg en Dongen. Er speelde ook nog een kwestie dat de bewoners van het buurtschap  
 Haansche Hoeve, vallende onder de jurisdictie van Tilburg, hun doden begroeven niet op het  
 kerkhof van Tilburg, maar op dat van Dongen, en waardoor Tilburg een bepaald bedrag aan  
 begraafrechten misliep. In 1777 vindt er een grensinspectie plaats. In een akte van 
 12 augustus 1778 is sprake van het oprichten van in totaal zes grenspalen, waarvan er twee  
 geplaatst zullen moeten worden in het midden van de weg van Tilburg naar Dongen. Beide  
 palen moeten aan de noordzijde voorzien zijn van het opschrift ‘Dongen’, aan de 
 zuidzijde van ‘Tilborch’. (9 punten)
 a. Van welk materiaal werden die grenspalen gemaakt?
 b. Wie was de aannemer die de grenspalen gemaakt heeft?
 c. Slechts een restant van 1 van de grenspalen is bewaard gebleven. 
  Waar bevindt zich dit restant?

119. Maar liefst twee congregaties tooien zich met de naam “van Dongen”: de Broeders van 
 O.L. Vrouw van Lourdes en de Franciscanessen. Vooral de Broeders hadden veel vestigingen  
 in de gemeente: maar liefst zeven in de loop van de tijd. De Franciscanessen van Dongen  
 hadden er twee. Sinds de 19e eeuw tellen we drie congregaties van mannen en vijf van   
 vrouwen in gemeente. (20 punten)
 a. Welke namen hebben / hadden deze vestigingen?
 b. Welke kloosterorden waren daar gehuisvest?
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120. Zo’n 250 jaar geleden werd in de streek rond Dongen de doodstraf nog regelmatig uitgevoerd  
 bijvoorbeeld door ophanging voor mannen en verwurging voor vrouwen. (10 punten)
 a. Waarom werden vrouwen niet opgehangen?
 b. Welk basisbedrag (in guldens) kreeg de beul van Breda in 1761 als ‘salaris’ voor het  
  uitvoeren van de doodstraf? 
 Zelfmoord werd als een schandelijke daad gezien, een misdaad jegens God. 
 Dat zulke mensen niet op een normale manier begraven konden worden was normaal. 
 c. Hoe noemt men de wijze van ter aarde bestellen van zelfmoordenaars?
 In de 16e eeuw kwam een andere manier van denken op gang, waarin het belang van de  
 maatschappij boven het belang van individuen geplaatst werd. Men begon strafmaatregelen 
 te zien als heropvoeding van individuen.
 d. Welke Nederlandse kunstenaar, theoloog, geleerde stelt in zijn boek uit 1567 voor om  
  criminelen dwangarbeid te laten verrichten, in plaats van te verminken of vermoorden  
  zoals gebruikelijk was in die tijd? 
 Om te voorkomen dat veroordeelde criminelen later, of ergens anders nogmaals de fout in 
 gingen, werden ze vaak ook nog gebrandmerkt. Zo kon iedereen zien dat ze met een 
 veroordeelde misdadiger van doen hadden. Het systematisch brandmerken van slaven en  
 criminelen vindt in de meeste landen niet meer plaats. Toch is er een Amerikaanse staat die
  zedendelinquenten verplicht om hun gepleegde misdaden te vermelden op hun 
 Facebook-profiel.
 e. Welke Amerikaanse staat is dat?

121. U ziet een aantal oude advertenties. Één woord ontbreekt in de tekst. 
 Welk woord stond op de plaats van de vraagtekens? (8 punten)
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122. Leuker konden ze het niet maken
 De geschiedenis van belastingen gaat ver terug. In het begin ging het om bijdragen in natura.  
 Al voor de jaartelling moesten mensen in Israël bijvoorbeeld al vee of graan afstaan als een  
 vorm van belastingheffing. (9 punten)
 Tijdens de hoge middeleeuwen werd hoofdelijke belasting bijna gezien als misdadig, niemand  
 minder dan Thomas van Aquino raadde hertogin Aleidis van Brabant aan om bijstand van het
 volk slechts bij hoge nood te vragen, en in zijn grote Summa plaatste hij dit onder geoorloofde  
 gevallen van roof. Het Brabantse charter van Kortenberg (1312) formuleerde drie aanleidingen  
 die een hoofdelijke belasting toestonden. 
 a. Welke aanleidingen waren dat?
 
 In de Spaanse tijd haalde Alva zich veel ellende op de hals toen hij in 1569 algemene 
 belastingen wilde invoeren. Het verzet tegen het belastingplan leidde, samen met de 
 onderdrukking van het protestantisme, tot de Tachtigjarige oorlog tegen de Spanjaarden. 
 b. Onder welke naam is deze belasting algemeen bekend?
 
 De Staat der Nederlanden ontstond in 1879, maar er was nauwelijks een belastingstelsel dat  
 zorgde voor inkomsten van die Staat. Toch waren er 2 algemene belastingen.
 c. welke belastingen waren dat?

123. De rivier de Donge vormt de grens tussen Oost- en West-Brabant. Er lagen van oudsher niet  
 veel bruggen over. Een van die weinige, historische bruggen over de Donge is de Roode Brug 
 in Dongen, aangelegd op verzoek van het dorpsbestuur in 1739. In het voorjaar van dat jaar  
 verzochten de Dongense schepenen aan de Prins van Oranje (als Heer van Breda) om in de  
 Lage Ham een brug over de rivier te mogen leggen. (9 punten)
 a. Wat was de reden voordat verzoek?
 
 Dongen was lange tijd door slechts twee bruggen buiten de bebouwde kom verbonden met 
 de overkant van het Wilhelminakanaal. Er was grote behoefte aan een brug voor langzaam  
 verkeer vanuit het centrum naar de andere zijde van het water. 
 b. Wie is de ontwerper van deze brug?
 c. Hoe groot is de overspanning in meters?
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124. Laurentiuskerk
 In de eerste helft van de 17e eeuw, maar wellicht al vroeger, werden er bedevaarten 
 ondernomen naar Dongen ter ere van St. Laurentius. Na de Vrede van Munster in 1648, toen  
 de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst verboden werd, verminderden de  
 bedevaarten gaandeweg tot er slechts een lokale verering overbleef. Dat er op 10 augustus  
 ook bedevaarten naar ‘St. Laureijs’ te Dongen kwamen, blijkt uit de kerkrekeningen die 
 bewaard zijn gebleven met betrekking tot de periode van 1621 tot 1648. Op die dag gingen de  
 parochianen naar de kerk met eieren, boter en koren. Deze gaven werden bij het Laurentius-
 altaar gelegd en naderhand ten behoeve van de arme parochie verkocht. Ook werd de 
 ‘Sint Laureijsommeganck’ gehouden, een processie waarin waarschijnlijk het beeld van 
 Laurentius werd meegedragen. (12 punten)
 a. In welk jaar vond de laatste publieke viering plaats?
 b. De huidige Laurentiuskerk is de derde kerk in Dongen met die naam. In welke bouwstijl  
  is deze huidige kerk gebouwd?
 c. En in welke bouwstijl was de voorgaande (afgebrande) kerk gebouwd?
 d. Van deze afgebrande kerk zijn nog resten van de fundering te zien. 
  Welke 3 partijen hebben er voor gezorgd dat deze resten nu zichtbaar zijn?
 e. En tenslotte: in welke bouwstijl is de eerste Laurentiuskerk gebouwd?

125. Verkeer en vervoer. (9 punten)
 a. Voordat er bussen reden was Dongen de Zuider stoomtram het openbaar vervoer  
  richting Oosterhout en Tilburg. Hoe laat vertrok de eerste tram ’s ochtends uit 
  Oosterhout en hoe laat kwam deze in Dongen aan volgens de dienstregeling van 
  7 oktober 1923?
 b. Jarenlang waren de Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten (BBA) 
  verantwoordelijke voor het streekvervoer in Dongen en omstreken. 
  In welk jaar werd de BBA opgericht?
 c. Welke maatschappijen waren betrokken bij de fusie die leidde tot de vorming 
  van de BBA?
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 126. Jokeropdracht (18 punten)
 Kom met één teamlid om 19:15 naar de grote zaal van de Cammeleur, Hoge Ham 126.
 De jokeropdracht kan gespeeld worden tot 22:30. Verdere uitleg krijgt je in de Cammeleur.

 127. Herken uw dorp! (30 punten)
 Hieronder staan foto’s uit de gemeente Dongen.
 a. Welke straat of fietspad staat op de foto?
 b. In welke straat staat de fotograaf?

65

Waor was dè òok al wir?



DDDQ

66

Waor was dè òok al wir?



DDDQ

128. Veel Dongenaren hebben op een van bovenstaande locatie hun zwemdiploma gehaald. 
 Maar voordat deze accommodaties bestonden kon men ook al een zwemdiploma halen 
 in Dongen. Waar was dat? (2 punten)

129. In de tas zit ook een koker met een poster, de volgende vragen gaan over deze poster.
 (50 punten)
 a. Op wiens originele werk is de poster van de voordeuren van Dongen geïnspireerd?
 b. Voor welke stad betrof dit werk?
 c. Van welk jaar stamt dit werk?
 d. Wat zijn (van links naar rechts en van boven naar onder) de straatnamen en
  huisnummers van de op de poster getoonde voordeuren van de gemeente Dongen?
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