D.A.T. MÖJ WEAT’N!
KWISBOEK 25 JUNI 2021

TEAMNAAM: _______________________
TEAMNUMMER: ____________________
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Voorwoord

1.

Onderweg

2.

Op de weg

3.

Sport en spel

4.

Taal

5.

Ontspanning en vermaak

6.

Kunst

7.

Mens en dier

8.

Televisie en computer

9.

Eten en drinken

10. Breinbrekers
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Beste deelnemers,
Hierbij het kwisboek van de Dijkerhoekse kwis. Voordat iedereen van start gaat graag
jullie aandacht voor een aantal zaken:
1.

Houd je te allen tijde aan de Corona regelgeving volgens het RIVM.

2.

Je kunt het ingevulde kwisboek vanavond tot uiterlijk 23.00 uur inleveren. Je doet
dit op dezelfde plek als waar je eerder deze avond het kwisboek hebt opgehaald.

3.

Sommige vragen moeten binnen een bepaalde tijd op een bepaalde plaats
worden afgerond.

4.

Schrijf duidelijk en leesbaar. Wat wij niet kunnen lezen is fout.

5.

Opdrachten waarvoor iets gemaild moet worden, graag sturen naar:
dijkerhoeksekwis@gmail.com
Er mag één mail per antwoord worden gestuurd. Zet in het onderwerp altijd je
teamnaam en teamnummer.

6.

Wees voorzichtig als je op straat naar een opdracht gaat of van een opdracht
terugkomt.

7.

Deelname aan de Dijkerhoekse kwis is op eigen risico. De organisatie stelt zich
niet verantwoordelijk voor ongevallen, letsel en schade aan materialen en
personen.

8.

Een objectieve jury kijkt de ingevulde kwisboeken na. Over de uitslag is geen
discussie mogelijk.

9.

Ons e-mailadres: dijkerhoeksekwis@gmail.com

10.

Ons mobiele nummer:

0653126687
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1.1

In en rondom het centrum van Dijkerhoek zijn foto’s gemaakt. Op de kaart staan 12
getallen die allemaal horen bij één foto. Geef aan welk getal bij welke foto hoort.
(1 punt per goed antwoord)

1.

H

7.

J

2.

L

8.

C

3.

A

9.

G

4.

D

10.

I

5.

B

11.

K

6.

E

12.
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1.2

1.3

De letters van deze woorden zijn gehusseld. Hussel de letters weer terug en vul de
bestaande straatnaam in. (1 punt per goed antwoord)
a. Slijkdagen

___________Sangeldijk_______________

b. Steeds brengen oa

___________Boerendanssteeg_________________

c. Gesteenses

___________Essensteeg_________________

d. Weer de gouden vet

___________Oude Deventerweg_____________________

e. Beste gemeur

___________Beumersteeg__________________

X en Y coördinaten (3 punten per goed antwoord)
a. Wat is het adres van het gebouw op de volgende x y- coördinaten: 220732, 477285?
_________Dijkerhoekseweg 24____________
b. Wat zijn de x y-coördinaten van het woonhuis van Henk Oosterwijk/pand van
Oosterwijk Vakwinkel en tuin- en machinehandel?
_____tussen X 220885 en 220912 en Y 476724 en 476744____

1.4

Zie onderstaande foto. Wat klopt hier niet? (3 punten voor het goede antwoord)

_______Hof van Twente is zonder H______________
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1.5

Op welke locatie is deze foto genomen? (2 punten voor het goede antwoord)

_______________Bonte Paard____________________

1.6

(10 punten voor het juiste eindantwoord bij G)
a. Wat zijn de laatste 4 cijfers van het telefoonnummer van de Groepspraktijk
Huisartsen Holten?
______3558______
b. Welke N-weg verbindt Oude Molen met Holten?

______344_________

c. Wat is het huisnummer van Kulturhus Holten?

______6___________

d. Wat is het aantal knoopjes aan een herenoverhemd van de bedrijfskleding
van Het Bonte Paard welke de obers in 2020 droegen?
______18________
e. Wat is het huisnummer van het adres waar Trabo-bouw in Holten gevestigd is? _57_
f. Los de volgende rekensom op: (a - d - e)

-

(c x b) =

____1414____

g. Ga met de uitkomst van bovenstaande som naar de paal van het Wereldtijdpad met
dit nummer/ jaartal. Op één van de zijdes wordt gesproken over “Koning
Paramesjwara”. Wat is op regel drie het derde woord?
___________schiereiland_______________
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1.7

We hebben enkele huisnummers “10” en “10a” in Dijkerhoek vastgelegd. Benoem
hierbij de straatnaam. (2 punten per goed antwoord)
a. ________Vonderschottenweg________

b. _______Maneschijnsweg_________

c. _________Beumersteeg____________

d. ________Dijkerhoekseweg________

e. _______Oude Deventerweg_____

f. ________Hakkertsweg__________
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1.8

Wat was de functie van onderstaande gebouwen voordat deze woningen werden?
(2 punten per goed antwoord)
a. ____Meelhandel/kruidenierswinkel___

b. _______Winkel gereedschap________
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c.______Coöperatie en kruidenierswinkel__________

d.______Bakkerij (Geltink)_________

e.______Manufacturenwinkel________
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2.1

Op een mooie zondagmiddag kun je er rustig voor in de tuin gaan zitten: brommers
kiek’n. Maar, wie zitten er eigenlijk op? Koppel de brommer aan de juiste eigenaar.
(1 punt per goed antwoord)
Kies uit: Albert Wechstapel, Ap Holmer, Erwin Hurenkamp, Herman Scholten, Tim
Wiersma, Wilco Wijlhuizen en Wim Rensen.

________Wim Rensen_______________

__________Herman Scholten__________________

___________Albert Wechstapel________________

_____________Wilco Wijlhuizen____________
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_____________Erwin Hurenkamp_________

______________Tim Wiersma___________

_______________Ap Holmer________________

2.2

Doe-opdracht:
Zorg dat je met twee personen in/op één voertuig (zonder aanhanger o.i.d.) in het
weiland achter de kuilplaten bij Fam. Meijerman, Boerendanssteeg 2 te Dijkerhoek
staat. De opdracht volgt dan ter plekke. Kijk hieronder welke teams op welk moment
aanwezig moeten zijn.
Team 1 t/m 5

21.10 uur

Team 26 t/m 30

21.35 uur

Team 6 t/m 10

21.15 uur

Team 31 t/m 35

21.40 uur

Team 11 t/m 15

21.20 uur

Team 36 t/m 40

21.45 uur

Team 16 t/m 20

21.25 uur

Team 41 t/m 45

21.50 uur

Team 21 t/m 25

21.30 uur

Team 46 t/m 50

21.55 uur
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2.3

De trots van Dijkerhoek: de eigen brandweer. Wie zijn de personen welke in de rode
rondjes zichtbaar zijn? (2 punten per goed antwoord)

1. (links) _____Broer Nijkamp____
2. (midden)______Jan Wechstapel_____
3. (rechts)___Ap Jansen Maneschijn_______

2.4

Vorig jaar heeft René le Blanc voor zijn single ‘If I tell you’ een videoclip opgenomen in
Dijkerhoek en omstreken. Hierin rijdt hij in een geleende witte auto.
(1 punt per goed antwoord)
a. Welk merk en type auto is dit? ____Nissan 300ZX___
b. Wat is het kenteken van deze auto? __RY-11-TF_
c. Van welke Dijkerhoekse familie heeft hij deze auto geleend? ___Heetkamp___
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2.5

In februari 1945 werd de spoorlijn bij Dijkerhoek gebombardeerd. Door hoeveel
vliegtuigen en van welk type werden deze bombardementen uitgevoerd?
(2 punten per goed antwoord)
Aantal: _______4_____________ Type: ___________Spitﬁres________

2.6

Er rijden heel wat auto’s rond in Dijkerhoek. Van wie zijn de auto’s met de volgende
nummerborden? (2 punten per goed antwoord)

__________Marinus Haverslag____________

___________gebr. Ulfman____________

____________Hylke Rensen_________________

___________Hans Haverslag_________________

_____________Wim Berends__________

_____________Geert Stevens___________
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3.1

Welke 5 touwtrekkers zie je hier? (1 punt per goed antwoord)

Boven van links naar rechts:
________Gerrit Klein Teeselink, Allard Luggenhorst en Arie Podt___________________
Onder van links naar rechts:
__________________Gerhard Scheperman, Henk Tromop ____________________________

3.2

Zet de volgende ballen op volgorde van (oﬃciële) doorsnede, startend met de grootste
bal: biljartbal, tennisbal, squashbal, golfbal. (1 punt per goed antwoord)
1.____Tennisbal___
2.____Biljartbal___
3.____Golfbal__
4._____Squashbal____
16

3.3

In 2016 werden er in Dijkerhoek maar liefst 18 pionnendiploma’s uitgereikt.
(1 punt per goed antwoord)
a. Bij welke sport hoort dit pionnendiploma?

____Schaken__

b. Welke twee personen verzorgden de lessen voor het behalen van dit diploma?
___Dinand van Beek______ en _________Gerrit Stevens____
c. Op welke locatie werd het examen afgenomen? _____OBS Dijkerhoek_____

3.4

Noem de teamnamen van de winnaars van de Bonte Paard Bokaal uit de volgende
jaren. (2 punten per goed antwoord)
2004: ________Goudkust_____________
2006: _______Ie Bunt Moar Een Keer Jong_____
2009: _______Buurte Rond de Tente______
2012: ________Jan met de zwarte parels__________
2015: ______Grösmaai’n is mien hobby_______
2017: ________Per consumptie wijzer_____
2019: _______De Penisonados_______

3.5

Wat was de uitslag van de wedstrijd RKSV 2 – DSV 1 op 7 oktober 1951? (3 punten voor
het goede antwoord)
______7________ - ________0______
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3.6

Zaagmolen wint “Nacht van Truus”. (1 punt per goed antwoord)

a. Benoem de personen op deze foto. Boven van links naar rechts:

___Henk Haverslag, Erik Wechstapel, Wim Baltus, Henk Rechterschot, Wilco Stevens___
Onder van links naar rechts:
____Erik Rensen, Bert Steunenberg, Marcel Kers, Gerrit Klaasses____________
b. In welk jaar was dit?
3.7

______1986________

Zwemtraining. (2 punten per goed antwoord)
150 meter schoolslag, 150 meter borstcrawl, 100 meter rugcrawl met pull buoy,
400 meter vlinderslag, 200 meter wisselslag (individueel), 150 meter schoolslag met
peddels, 275 meter rugcrawl, 50 meter borstcrawl waarbij je ademt om de drie slagen,
200 meter schoolslag in duo’s waarbij één armen zwemt, ander benen, wisselen per
baan, 125 meter rugcrawl, 100 meter wrikken met snorkel, 200 meter schoolslag, 100
meter wisselslag.
Als dit programma in het Looërmark zwembad netjes gevolgd wordt,
Hoeveel banen worden er dan op de buik gezwommen?
______65_____
Hoeveel banen worden gezwommen zónder gebruik van benen?

______12______
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3.8

Doe opdracht:
Maak onderstaand tafereel na. Gebruik daarvoor je teamleden. Mail de foto voor
21.30 uur naar dijkerhoeksekwis@gmail.com (10 punten)
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Dijkerhoeks dialect, wat is de (Nederlandse) betekenis van deze woorden?
(1 punt per goed antwoord)
1. Toef________Kuif_________

6.Guur’n______morsen____________

2.Stoev’n_________Stuiven__________

7.Poesterig______volgegeten,moe,smerig_____

3.Mangs________Soms______

8.Teumig______werkeloos,doelloos_______

4.’s Mons_________’s Morgens__________

9.Knotterig______vol kreukels__________

5.Zunde______zonde, jammer____________ 10.Krange______binnenstebuiten______________

4.2

De doventolk. Wat is de betekenis van de volgende gebaren? (1 punt per goed antwoord)

Vuurwerk

Kaart

Vliegtuig

zwemvlies

juli

Schaatsen
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5.1

5.2

Onderstaande logo’s kom je in Dijkerhoek tegen, waar zijn ze van?
(1 punt per goed antwoord)

OBS Dijkerhoek

Openluchtspel

Kinderopvang
Dijkerhoek

Diekerhookse Mölle

CJV

Schietvereniging de
Zaagmolen

Dijkerhoekse All-Terain
Bikers

Peter’s Party

Diekerhookse Oldtimers
Club

Dijkerhoeksfeest

De Diekerhookse Möl’nzangers hebben in december 2019 een kerstconcert gegeven in
het Bonte Paard. Daar werden zij begeleid door een eenmalige begeleidingsband.
Welke drie muzikanten speelden hierin mee en op welk instrument? (1 punt per goed
antwoord)
Muzikant

Instrument

Hylke Rensen

Gitaar

Thijn Noteboom

Drums

Gijs Meilink

Basgitaar
21

5.3

5.4

Welke vereniging gaat jaarlijks met welke actie rond? (1 punt per goed antwoord)
Bloembollen actie

________CJV__________________

Eieren

________Ouderraad___________

Kerstbomen verkoop

________Paasvuurcommissie____________

Kerstboom ophaal actie

________CJV____

Balkenbrij /Rookworst

________Kulturhus Dijkerhoek_____________

Oliebollen verkoop

________Molen de Hegeman_______

Oudijzeractie

________Feestcommissie__________

(1 punt per goed antwoord)

a. Welke vereniging zien we hier?

______Vrouwen van Nu___

b. Wat was de aanleiding voor dit ‘optreden’? Jaarvergadering/Nieuwjaarsbijeenkomst
c. Wanneer vond dit plaats?

____26/01/2016_____
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5.5

5.6

Baakman & Baakman is één van de toneelstukken die door leden van D.A.T. is
opgevoerd in het Bonte Paard. Noem de namen van de tien spelers. (1 punt per goed
antwoord)
1. ____Henk Hartgerink_________

6. ______Ria Derks_____________

2. _____Bert Aaftink_______

7. _______Johan Wiersma________

3. ______Jan Aaltink_________

8. _______Marian Aaltink__

4. ______Heleen ten Have_________

9. _______Linda Rensen______

5. ______Chantal Tuitert______

10. _______Emma Meilink_____

(1 punt per goed antwoord)
a. Wie was de tweede Prins Carnaval van de Fienpreuvers afkomstig uit Dijkerhoek?
_____________Andre Heetkamp__________________________________
b. Wat was de naam van deze prins in de carnavalsperiode?
_________Prins André uut’n Diekerhook_____________________________________
c. In welk carnavalsjaar was dat?

___________2010-2011________________

d. Wie was de adjudant van de prins? ________Wilco Rensen_________
e. Wat was het motto van deze prins? ________De jacht is lös____

5.7

Op deze LP-hoezen mist wat informatie. Vul aan. (2 punten per goed antwoord)

Titel: ____Best Tof_____
Artiest: ____Skik__
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Titel: ___Pruimenpolka___

Titel: _____Humme_____
Artiest: ___Bökkers____

5.8

(1 punt per goed antwoord)

a. Op welke datum is deze foto gemaakt? _________12 mei 2018__________________
b. Voor welke gelegenheid? ________Nationale molen( en gemalen)dag_____________
c. Op deze dag was er ook een jubilaris. Wie was dit en hoeveel jaar was hij op dat
moment werkzaam bij de molen?
________________Bert Paalman, 25 jaar molenaar______________________
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(1 punt per goed antwoord)
a. Hoe heet het kunstwerk dat voor het Kulturhus in Dijkerhoek staat?
_______________De ontmoeting_______________________
b. Wie heeft dit kunstwerk gemaakt?
______________Jan de Baat______________________
c. Door welke oud-inwoner/ster van Dijkerhoek is dit kunstwerk geschonken aan het
Kulturhus?
________________Fréan Visscher___________________________________

6.2

Via onderstaande link kun je een video bekijken. In de video zijn verschillende
Bekende schilderijen of schilders uitgebeeld. Welke schilderijen of welke schilders
worden hier gespeeld? Bij de schilderijen moet ook de schilder genoteerd worden.
www.dijkerhoek.nl/ﬁlmpje.html (2 punten per goed antwoord)
Titel schilderij

Originele schilder

Fragment 1

Meisje met de parel

Johannes vermeer

Fragment 2

Aardappeleters

Vincent van Gogh

Fragment 3

Girl with balloon

Banksy

Fragment 4

De Schreeuw

Edvard Munch

Fragment 5

Nachtwacht

Rembrandt van Rijn
Schilder

Fragment 6

Herman Brood

Fragment 7

Anton Heyboer
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6.3

Mensen kunnen op vele verschillende manieren afgebeeld worden. Eén van deze
manieren is in de vorm van een standbeeld. Wie zijn de mensen die hieronder zijn
afgebeeld? (1 punt per goed antwoord)

_______Anne Frank________

_______Maradonna___________

_Koningin Wilhelmina

____Michiel de Ruyter___

______Tante Riek______
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7.1

Aan de Sangeldijk bij het voormalige KI-station was een beroemde stier gevestigd
waarvan er in zijn beste jaren 30 kalveren per uur werden geboren in Nederland.
Wat was de naam van deze stier? (3 punten voor het goede antwoord)
________Skalsumer Sunny Boy_______________

7.2

Wie zijn dit? (1 punt per goed antwoord)

Carlo Oude
Nijeweme

Siem Rensen

Evelien HaverslagBeunk

Patrick Klaasses

Bert Wissink

Diana Nijendijk
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7.3

Oude huisnamen. Wij geven een cryptische omschrijving/aanwijzing, wie bedoelen
we? (1 punt per goed antwoord)
a. Aardappel agrariër scheurt door een scherpe bocht

_____Voorsboer___________

b. Deze roofvogel laat ons van het koude genieten.

______Ôans____________

c. In deze woning is het geluid van een vogel te horen.

______Koerhuus_________

d. Armetierige huisjes.

_____Hutten____________

e. Blijkbaar is dit een vrolijke agrariër.

______Boerendans______

f. In enkelvoud staat hij aan de hemelpoort.

_______Peters_____

g. Deze persoon, wonende bij de leire, regelde de waterhoogte. ____Sloezeman_______

7.4

Zaken bij elkaar zoeken. Welke cijfers horen bij welke letters? (1 punt per goed
antwoord)
1-Genscher
A-Bioscoop
2-Thatcher
B-Archipel
3-Roosevelt
C-Nobelprijs
4-Rust
D-Kissinger
5-Churchill
E-Berlijn
6-Stalin
F-Moskou
7-Kennedy
G-Robbeneiland
8-Palme
H-Conservatief
9-Mandela
J-Mount Rushmoore
1

D

2

H

3

J

4

F

5

C

6

B

7

E

8

A

9

G
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8. TEL
8.1

Je ziet hieronder steeds twee ﬁlmposters ineen. Deze twee ﬁlms hebben een
gemeenschappelijke acteur/actrice. Wie is dat? (1 punt per goed antwoord)

a. ______Vivienne van den Assem______

b. _______Carice van Houten_________

c. ________Orlando Bloom_____

d. ___________Nicole Kidman__________
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8.2

Hoe heten de volgende computerspellen? (1 punt per goed antwoord)

Putt Putt

Rollercoaster
Tycoon

Snake

Runescape

Moorhuhn

Vic de
Vitaminevreter

Mario Kart

Habbo Hotel

Goldminer /
Goudzoeker

GTA (Grand Theft
Auto)
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8.3

Op de 1e generatie mobiele telefoons stonden op de toetsen naast cijfers ook letters
vermeld. Door nu als voorbeeld een rijtje cijfers voor te leggen, moet daaruit een
woord of naam gevormd worden. (1 punt per goed antwoord)
328 DAT
82526843 Vakantie
227327735 Aardappel
56833352337 Knuﬀelbeer
66663666 Monofoon

8.4

Welke cast hoort bij welke televisieserie? (1 punt per goed antwoord)

a.____Onderweg naar Morgen_________

b.____’t Schaep met 5 poten_____
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c.______Spoed_____________

d.______Het zonnetje in huis____

e._____Oppassen______

f.______Zeg eens AAA_____________
32

8.5

Mr. Bean kennen we allemaal van zijn eigen ﬁlms, maar in onderstaande afbeeldingen
is hij te gast in andere ﬁlms en series. Welke ﬁlms en series zijn te zien?
(1 punt per goed antwoord)

1. ___Star Trek___

8. ______Indiana Jones________

2. ____Wolverine______

9. _____Breaking Bad_______

3. _____Conan the Barbarian_____

10. _____Borat__________

4. ___Black Swan_________

11. _____The Fault in Our Stars_____

5. ___Hellboy_______________

12. ____Avatar_________

6. ___Her_____________

13. ____Joker/Batman_________

7. ___The Notebook______________

14. ____Captain America________
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9. ETE
9.1

Doe opdracht:
Vorm “Feestcommissie Dijkerhoek” door gebruik te maken van verpakkingen.
Leg deze achter elkaar zodat het woord leesbaar is en maak hier een foto van (max.
twee) (10 punten voor het goede antwoord)
Van ieder artikel telt alleen de eerste letter. De supermarkt of het merk telt niet mee.
Bijvoorbeeld: bij G’woon erwtensoep telt de “E” als letter. De letter moet op de
verpakking zichtbaar zijn en het artikel mag maar 1x gebruikt worden.
Antwoord kan zijn:
F Fuet
E Ei
E Erwtensoep, etcetera.
Lever de foto vóór 22:30 uur in via: dijkerhoeksekwis@gmail.com

9.2

Onderstaand staan een drietal cryptische omschrijvingen van oude gerechten. Welke
gerechten bedoelen wij? (1 punt per goed antwoord)
a.
Hetgeen we bedoelen kan wel zo dik zijn dat het pap lijkt. Als je dit eet, kan het
een positieve werking hebben op de productie van sterk ruikende darmgassen.
Het is stevige kost en past doorgaans goed bij de wintermaanden. Volgens de
kenners smaakt dit het best als je het na de bereiding nog een nacht laat staan
en dan nuttigt.
________Erwtensoep_____________________________
b.
Niet schillen, maar zo in de pan. Gebruik de kleinste van het hele spul.
Hoe vetter, hoe better.
________Smoor éarpel____________________________
c.
Start met spekjes uitbakken. Daarna eieren kloppen en mengen met een kom
melk en bloem. Roeren en een snufje zout erin. Giet dit mengsel in de pan met
de uitgebakken spekjes. Roer net zo lang tot er een glad beslag ontstaat. Het is
niet geschikt voor mensen met een hoge bloeddruk.
_____________Eierboter____________________
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9.3

Lever zoveel mogelijk stickers die op appels hebben gezeten in. Plak deze stickers
achter op deze bladzijde. (aantal stickers is aantal punten, met een max. van 15)

9.4

In de DIV staat iedere editie een recept opgesteld door Geert Roeterdink. Wij hebben
hier een aantal recepturen, maar missen wat informatie! Wat mist er?
(2 punten per goed antwoord)
a.

Missende ingrediënt:

1. _______suikerbrood_____________

b.

Missende ingrediënten:

1. _________bloemkool______________
2. ________bier_____________
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c.

Missende ingrediënten:

1. _____kropsla___________________
2. _____ansjovisﬁlets___________________

9.5

Doe opdracht:
Maak één van de lekkernijen uit vraag 9.4. Je mag hier je eigen creativiteit aan
toevoegen. Laat deze ter beoordeling tussen 22.00-22.30 uur zien in het weiland
achter de kuilplaten bij Fam. Meijerman, Boerendanssteeg 2 te Dijkerhoek. (10 punten)

9.6

Waar haalt men rond oud en nieuw de lekkerste oliebollen? (1 punt voor het goede
antwoord)
_____________alles is goed________________________
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Maak (fonetisch) plaatsnamen van de gegeven foto‘s. (1 punt per goed antwoord)
a.

+

__________Valkenswaard___

+

____________Ridderkerk________

b.

c.

+

_____________Rotterdam________

d.

+

___________Maastricht____

e.

+

___________Giethoorn______

f.

+

___________Appelscha_________
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10.2

Ophalers van het kwisboek. Hoeveel en welke kleur ballonnen hingen er bij de ingang
van de locatie waar het kwisboek eerder deze avond werd opgehaald? (2 punten per
goed antwoord)
Kleur: _____blauw_______

10.3

Aantal: ____5_______

De verdeling. (2 punten voor het goede antwoord)
In de jaren vijftig overlijdt er een oude boerenknecht. De beste man heeft z’n hele
leven voor een grote boer hard gewerkt. Ook heeft hij drie zoons die zijn bezittingen
erven. Bij de notaris krijgen deze zoons te horen hoe hun vader besloten heeft de
boedel te verdelen. De oudste krijgt de helft van alle bezittingen. De tweede zoon moet
het doen met 25% van het geheel. De jongste zoon heeft helemaal pech en krijgt maar
een zesde van het bezit van z’n vader.
Na het bezoek aan de notaris gaan de jongens aan de gang om de boedel te verdelen.
Ze komen er achter dat het enige dat hun vader hen heeft nagelaten zijn 11 koeien zijn.
Als ze bezig gaan om deze te verdelen volgens de wens van hun vader komen ze
erachter dat ze een koe moeten slachten om de 11 koeien te kunnen verdelen.
Dit willen ze absoluut niet en beginnen allerlei dingen te bedenken om dit probleem
op te lossen. Niks lijkt te werken, altijd eindigen ze met een koe die geslacht moet
worden. Tot de oudste een idee heeft: hij haalt een koe bij de buurman. Nu hebben ze
12 koeien en gaan ze deze maar eens verdelen. De oudste krijgt 6 koeien, de middelste
krijgt 3 koeien en jongste 2 koeien. Als dit gebeurd is hebben ze nog één koe over. Deze
wordt teruggebracht naar de buurman zodat uiteindelijk iedereen tevreden is.
Wat weet de oudste zoon wat de rest niet begrijpt?
______Blijkbaar is (eerst) niet alles verdeeld; helft + kwart + zesde is nog geen 100%,
maar 91,67%. Met het verdelen van de koeien betekent dit dat de oudste erfgenaam
een halve koe teveel krijgt, de middelste een kwart koe en de jongste iets te
weinig________

10.4

Teken hier de vorm van een half gat. (3 punten voor het goede antwoord)

Niks ingevuld = goed!
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10.5

Juf Femmie heeft met de kleuters allerlei vormen geknipt. Deze zijn op één hoop
gegooid. Hoeveel driehoeken zitten erbij? (1 punt voor het goede antwoord)
___27_______

10.6

Een schip ligt aan de pier. Vanaf de reling hangt een touwladder naar beneden. De
onderste tree van de touwladder raakt het water. De touwladder is 30 cm breed, 270
cm lang en elke tree is 1 cm dik en zit 34 cm van de andere tree vandaan, Als het vloed
wordt, stijgt het water 15 cm per uur. Hoelang duurt het voordat het water de bovenste
tree van de ladder raakt? (1 punt voor het goede antwoord)
________Het water zal de bovenste tree nooit aanraken omdat het schip met het tij mee
zal stijgen.____
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10.7

Twee woordzoekers in één puzzel.
Voorbeeld: Hoe heet de molen in Dijkerhoek; 2,7 (de cijfers staat dan voor het aantal
letters in het antwoord) Het antwoord is dan: “de Hegeman”
Zodra alle woorden gevonden zijn kan de wegstreeppuzzel worden gemaakt.
(15 punten voor het goede antwoord)
1.Nudistengebied, cryptisch

8

____broekweg________

2.Nederlandse formule 1 rijder

10

_____verstappen__________

3.Basisschool

3.10

___obs dijkerhoek________

4.Zanger van de Dijk

4.3.3.5 ____Huub van der Lubbe______

5.Winkelcentrum in Colmschate

5

______Flora______________

6.Voetbalclub in Arnhem

7

______Vitesse_________

7.Huidige Amerikaanse president

3.6

___joe biden___________

8.Omroep in Overijssel

3.4

__rtv oost___________

9.Drank, in kleuren wit en geel

4

___bier_____________

10.Van oorsprong bekende gloeilampenfabriek in het zuiden 7 ____philips__________
11.Zeer bekende YouTuber

4.4

__enzo knol______

12.Automerk

11

______Lamborghini_______

13.Oud schoolhoofd met een eigen weg 3.5

__Jan Kroon____

14.Drank, kleur zwart

___cola_______________

4

15.Hoe heet het hout dat paardenpolo-ers in de hand hebben 6
16.Waar is Frans Bauer geboren

10

17.Wat is de hoofdstad van Noord-Holland

_______mallet___

____Roosendaal_______
7

______Haarlem__________
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18.Waarvoor staat de ‘B’ in de afkorting BHV 8 ________bedrijfs____________
19.Uit welke familie komen de ‘samengesteldbloemigen’
20.Aan welke weg zit sporthal ’t Mossink

10

11 _______composieten_______

______Keizersweg______

21.Wie presenteerde ‘Postcodeloterij 1 tegen 50’ 8.6 _____Caroline Tensen____
22.Hoe kennen we de ‘hollandse eenheidsprijzen maatschappij amsterdam’ beter
4

___________hema____________

23.In welke plaats zit het Microsoft hoofdkantoor in Nederland
24.Wat vond Spencer Silver uit

4.2

8 __Schiphol____

____post it_________

25.Van welk blad zit er een afbeelding op de Canadese vlag 11

_____esdoornblad____

26.Waar ga je op zitten

5

________stoel_______________

27. Abraham weet waar het is

2.6

____de mosterd__________

28. Lekkernij met oud & nieuw

7

______oliebol_________

29. Vervoersmiddel met 2 wielen

5

____ﬁets__

30. Wat staat er bovenop de kerktoren 4

_______haan________
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De oplossing bestaat uit 42 letters welke een zin vormen.

Dijkerhoeksfeest is op de vierde zaterdag in juni
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