


Sponsoren

Spar
MFC

Groeneveld-Holtjer
Fruitbedrijf Bosschaart

Arkema vlees
Gockingaheem

Lasaulec
Hydro

Sarena Solari taarten



Ter informatie
Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!

1. Als er problemen of onduidelijkheden zijn kun je bellen met 06-29 60 11 53.

2. De antwoorden dienen te worden ingevuld in de daarvoor
bedoelde blauw omkaderde vakken van dit Kwisboek.

3. Niet of slecht leesbare antwoorden worden niet meegerekend.

4. Alleen tijdig en op de juiste wijze ingeleverde antwoordenboekjes 
dingen mee naar de prijzen.

Tijdig wil zeggen: 
Zaterdag 12 Mei 2018 tussen 17:00 en 17:15 uur
in het MFC, Schoolstraat 2, 9635 AZ te Noordbroek

Juiste wijze wil zeggen: 
Alle bladzijdes van het kwisboek moeten in de juiste volgorde in de snelhechter 
teruggeplaatst zijn.

5. Per goed antwoord is er 1 punt te verdienen, tenzij anders aangegeven bij de vraag

6. Bij opdrachten waarbij men aan het verkeer moet deelnemen, dient men zich ten alle 
tijden aan de verkeersregels te houden!

7. De uitslag van de kwis wordt bekend gemaakt op 12 Mei 2018 tijdens een gezellige 
feestavond, welke ook gehouden wordt in het MFC, Schoolstraat 2, 9635 AT te 
Noordbroek. Aanvang 20.30 uur.

8. Bij onduidelijkheid /meningsverschillen zal de beslissing van het Bestuur van de 
Stichting 5 Mei comite Noordbroek doorslaggevend zijn.

9. Na bekendmaking van de prijswinnaars staat deze uitslag definitief vast. 

10. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.



TEAMNAAM:

Categoriën
- In Noordbroek

- Doe vragen

- Geschiedenis / 5 mei

- Puzzels

- Grunninger vroagen

- De rest



In Noordbroek

1 Het moet toch uit de lengte komen

Hoeveel meter is het, wanneer je vanaf het plaatsnaambord van Noordbroek aan
de Noorderstraat t/m het plaatsnaambord aan de Zuiderstraat loopt? 

Let op, het antwoord moet tot op de meter nauwkeurig worden gegeven!

2 Goed opgelet tijdens het lopen?

Hoeveel boerderijen en bushaltes ben je tegengekomen?

Tel alle antwoorden bij elkaar op, de uitkomst van deze som is de uitkomst van 
deze vraag!



3 Waar oh waar?!

I

Bij welk adres hoort deze en wie 
wonen hier?

II

Waar hangt dit bord en wat 
betekent het?

III

Waar is dit en waarom staan deze 
paaltjes hier?



IV

Waar staat dit en wat stelt het voor?

V

Waar staat Bello?

VI

Waar staat dit bord?



4 Koeien

Noordbroek staat ook bekend om de vele agrarische bedrijven en hun dieren. 
Hoeveel koeien wonen er gemiddeld in Noordbroek?

 500 – 1000  1500 – 2000

1000 – 1500  2000 – 2500

5 Poepvraag

In Noordbroek wonen veel hondjes die dagelijks uitgelaten worden door hun 
trouwe baasjes. Benoem minimaal 4 locaties in Noordbroek, waar gratis 
poepzakjes beschikbaar zijn.

6 Boomstammetjes

Hoeveel boom-'stap'-stammetjes  zijn er geplaatst in dorpstuin 'de 
Noorderkroon' achter het MFC?



7 BNers uit Noordbroek

I : II :

III : IV :

V : VI :



8 VVV vraag

Wat hebben de onderstaande gebouwen met elkaar gemeen?

- Villa Robbedoes Uiterburen
- Vakgarage van Leeuwen
- Voormalige school en meesterwoning te Stootshorn



Doe vragen

9 Taart bakken

Breng tussen 15:30u en 16:30u een zelfgebakken taart mee naar de bewoners 
van het Gockingaheem, de taart wordt gecheckt!

Je krijgt 3 punten voor een lekkere zelf gebakken taart.

10 GPS tracking

Wellicht ken je ze: gps trackers. Apps die door hardlopers, wielrenners en 
andere sporters op hun smartphone gebruikt worden om snelheid, afgelegde 
afstand, verstreken tijd, verbruikte energie etc. vast te leggen. Een leuke optie 
van een gps tracker is de mogelijkheid om op de kaart te kunnen zien welke 
route je hebt afgelegd tijdens het sporten. Van deze laatste mogelijkheid dien je 
gebruik te maken in deze opdracht. 

Opdracht: Loop (of fiets) binnen de bebouwde kom van Noordbroek een route, 
die gebruik makend van een gps tracker, resulteert in de afbeelding van een dier.
Maak vervolgens een schermafdruk van het resultaat (met datum en tijd) en 
stuur deze naar vijf.mei.noordbroek@gmail.com of neem hem mee bij het 
inleveren van deze vragenlijst.

11 Pinda’s van de Spar

Hoeveel hele pinda’s zitten er gemiddeld in een zakje pinda’s van de Spar?

120 – 140 300 – 320

210 – 230 380 – 400

mailto:vijf.mei.noordbroek@gmail.com


12 Wie maakt de hoogste kuif

Win punten voor elke centimeter! Kom tussen 15:00u en 16:00u naar de 
hoofdingang van Gockingaheem om de kuif te laten meten.

Per 5 cm hoogte is 1 punt te verdienen!

Voorwaarden:

✔ Je mag deze producten gebruiken (lak, gel, versteviging, powders). 

✔ Je mag de volgende materialen gebruiken (stijltang, krultang, föhn, 

borstels)

✔ Je mag de volgende attributen niet gebruiken! (inzetstukjes, fillers, draad,

gaas) 

13 Arbeiders vraag

Maak een originele selfie met de arbeider tegenover de toren, stuur hem naar 
vijf.mei.noordbroek@gmail.com of neem hem mee bij het inleveren van deze 
vragenlijst.

Waarom staat hij daar?

mailto:vijf.mei.noordbroek@gmail.com


Geschiedenis / 5 mei

14 Wie herdenkt Karel ten Hove?

In Delft staat op de algemene begraafplaats een oorlogsmonument met daarop 
diverse namen van mannen die gesneuveld zijn tijdens de eerste oorlogsdagen. 
De tekst erboven verklaard: “Gevallen voor het vaderland, mei 1940. 
Als erewacht staat er een uit steen gehouwen soldaat naast de 56 namen van 
deze mannen. Tussen de namen treffen we die van Karel Ten Hove. Een erbij 
geplaatst bronzen sterretje geeft aan dat deze man begraven is in zijn eigen 
woonplaats. In Noordbroek bevindt zich op de begraafplaats het graf van Karel 
ten Hove. Ernaast staat een soldaat op wacht. Wie herdenken hem eerbiedig?

15 Kinderspel

In de kerk van Noordbroek ligt in het koor de grafzerk van een jong echtpaar. 
Zij heette Donna en was net een jaar getrouwd toen ze beviel van een zoontje. 
Een week later overleed ze. Vermoedelijk aan de kraamkoorts. Een jaar later 
overleed ook haar echtgenoot. 
Welk kinderspel als symbool van tijdelijkheid is op deze zerk afgebeeld?



16 Welke heerschappij?

In Noordbroek staat een kerkje dat kortweg genoemd wordt naar het jaar waarin
hij werd gebouwd n.l. “Achttien elf”. In dat jaar werd de 
Mennonietengemeenschap in het kader van de op dat moment geldende wetten 
in het bezit gesteld van een grote som geld. Dit geld moest worden betaald door 
de tot dan toe enige kerk in het dorp. Onder welke landelijke heerschappij vond 
dit plaats? 

17 Rekenen met jaartallen

Tel de bouwjaren van de onderstaande woningen en gebouwen bij elkaar op en 
deel het door 4, tel vervolgens alle cijfers van dit getal afzonderlijk bij elkaar 
op. 

- Noorderstraat 9 
- Korengarst 4 
- Zuiderstraat 63 
- Hoofdstraat 77 
- Doopsgezinde kerk van Noordbroek 
- Hervormde pastorie van Noordbroek



18 Hoe heet het symbool van voorspoed en geluk?

In de Hoofdstraat is er tegenover nummer 3 een steegje. In dit steegje is door 
iemand een symbool op de muur gekalkt. Dit symbool is over de hele wereld 
duizenden jaren gebruikt als teken van voorspoed en geluk. Wat is de naam van 
dit symbool?

19 Bouten langs de weg?

De Noorderstraat was buiten het dorp een kronkelende dijk. Plotseling wordt hij
kaarsrecht. Precies op deze plek kun je langs de straat vier afgezaagde bouten 
vinden in het beton langs het wegdek. Wat zat hier aan vast? 

20 Kerkorgel

Het orgel in de kerk van Noordbroek is diverse keren aangepast en 
gerestaureerd. De heren van stand zoals de kerkvoogden en dominees lieten 
hierbij dan hun naam vereeuwigen op kosten van de gemeenschap. Niets nieuws
dus.
Het orgel is tijdens ds. Anthonius en de kerkvoogden Waldrik en Tjapko 
vergroot in welk jaar was dat?



Puzzels

21 Rebussen

Zoek de plekken in groningen.

I II

III IV



22 Raad het woord

- Vrouwen willen het behouden 
- Je kunt het knippen 
- En ook zagen

23 Klouke Broukster IQ test

Welk getal hoort op de plek van het vraagteken?

I: 3 9 27 ?

9    27

18    81

II: 8 16 20 40 ?

20    60

44    64



24 Zoek de dieren

Vind alle dieren in onderstaande tekst b.v.: “Hij slaapt in bed.”

 !! Je krijgt een 0.5 punt per goed gevonden dier van meer dan 3 letters

Hendrik Alba was een handige italiaan die met zijn kano aan de oever van het 
oerwoud wachtte op zoek naar apen. Zo had Alba trossen bananen mee in de 
hoop een baviaan te zien.

Het duurde alleen hopeloos lang voordat hij ook maar een orang oetan zag en 
hij kreeg het koud en had honger.

Met veel risico brandde hij zijn kano op om een vuurtje te maken en als een 
echte kookgek kookte hij gebakken banaan.

Hij spaarde zijn bananen niet waardoor zijn lokmiddel binnen de kortste keren 
op was en hij weer terug naar huis kon zwemmen.

1: 
2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:



25 Logos

Schrijf de bedrijfsnamen op van onderstaande logo’s op

I : II :

III : IV :

V : VI :



26 Woordzoeker

Zoek de pokemons en vind de laatste in de oplossing



27 Contouren

Wie zijn deze zwarte inktvlekken?

I II

III IV



Grunninger vroagen

28 Vroag aine

Wat betekend Klouk?

Quiz    Slim

Bijdehand    Kalkoen

29 Vroag twije

Wat zegt n Grunneger as e t Hollandse “snoep” bedould?

30 Vroag drije

Wat is Hollandse noam veur Krentjebrij?



31 Vroag vaare

Welk lichoamsdail wordt int gezegde aanhoald as t eten bedörven is?

32 Vroag vieve

Wat was de noam van de snackwoagen dij nog nait zo laank leden op maarkt 
ston?

33 Vroag zèzze

Hou hait het paarkje veur Gockingoahaim?



34 Vroag zeuven

Welke onnerwiezer in ons dörp het 't gedicht “Kloagelk proatje van ’n 
kerkepadje” schreemn (overleden 1946)?

35 Vroag aachte

Hou schelden Grunnegers volk oet Noordbrouk oet?

36 Vroag negen

Hou nuimt n inwoner van Noordbroek zichzulf?



De rest

37 5 mei comité 'kokkerel-vraag'

Onze snert is inmiddels befaamd en grotendeels ver voor de bereiding al 
uitverkocht. Hoeveel liter snert heeft het huidige 5 mei comité inmiddels 
gemaakt voor de inwoners van Noordbroek?

250 l    430 l

370 l    590 l

38 5 mei thema vraag

Wat was het thema van de praalwagenoptocht op 5 mei in 2015?

39
Van welk land begint the hoofdstad met de letter I (I van india)?



40 Kookvraag

Hoe wordt het bedruipen van vlees met het braadvocht genoemd om uitdrogen 
te voorkomen?

41 Astrologie

Hoe noemt men de hoeveelheid tijd waarin de Aarde één maal om de zon 
beweegt?

42 Profvoetballer

Welke bekende voetbalkeeper woonde er ooit in Noordbroek?



43 Vlinders

Waarmee herkennen vlinders de smaak van planten?

44 Naam van de vlag

Hoe wordt deze vlag genoemd?

45 Premier van Nederland

Welke nederlands premier heeft het, het langst volgehouden?



46 Film titel

Onderwelke naam is de film “Kijk kijk schatje” beter bekend?

47 Film 2

Uit welk Noord-Brabants dorp kwamen de hangjongeren uit New Kids?

48 Kinderboek

Hoe heet de moeder van het meisje dat niet vies mag worden, uit het boek 'Pluk 
van de Petteflet'?



49 Rekenen met woorden

Welk woord kun je lezen als je de volgende cijfers op je rekenmachine typt en 
hem dan omdraait: 7093170

50 Reclame stunt

Je kent vast het grappige reclamespotje 'hond versus kat' wel, voor welk bedrijf 
is dit spotje gemaakt?


