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Beste deelnemers, 
Zojuist ontving u in De Linde het kwisboek 
van De Meerkerkse Kwis 2022. Fijn dat jullie 
team deelneemt aan deze uitgestelde editie 
van De Meerkerkse Kwis. 

Sponsors 
Wij bedanken ook alle sponsors. Zij dragen 
mede bij aan het succes van de Meerkerkse 
Kwis 2022.

Soorten vragen 
Dit jaar zijn er naast open vragen ook 
meerkeuzevragen. Wij testen uw kennis 
op diverse terreinen. Ook dit keer zijn we 
weer benieuwd, wat u weet van ons mooie 
dorp aan de Zederik. Naast vragen zijn er 
dit keer ook enkele opdrachten in de kwis 
opgenomen, waarmee u punten kunt scoren.

Spelregels 
Net als bij de vorige edities mag u alle 
hulplijnen inzetten. Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Uitzondering vormt de 
Geheime Proef, die plaatsvindt in De Linde. 
1 persoon van je team kan tussen 19.30 
uur en 22.30 uur binnenlopen, maar je 
mag maar 1x de ruimte betreden. Voor deze 
proef hebben we iemand nodig die goed 
verbanden kan leggen en daarnaast zijn/
haar klassiekers kent. De spelregels van de 
kwis vindt u in het reglement. Lees ze goed 
door.

Uitslag en feestavond 
Als sluitstuk van de kwis is er op zaterdag  
2 juli 2022 de feestavond in de Linde. De 
toegang is gratis voor alle deelnemers aan 
de kwis. Tijdens deze avond maken we de 
complete einduitslag bekend. De winnaar 
van de kwis ontvangt de wisseltrofee. Wie 
weet staat uw team die avond met de 
wisseltrofee op het podium.  

Succes 
Rest ons u een geweldige kwis-avond te 
wensen. 

Namens Oranjevereniging Wilhelmina 
Meerkerk en het KwisTeam 
Alewijn, Arine, Arnold, Ben, Etta, Jeremy  
en Patricia

VOORWOORD
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Dit voor Meerkerk unieke evenement had niet plaats kunnen vinden zonder de  
steun van onze sponsors. Daarom willen wij hen hartelijk danken voor hun bijdrage  
aan De Meerkerkse Kwis 2022

SPONSORS DE MEERKERKSE KWIS 2022
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Lees de onderstaande punten goed door voordat je begint! 

•  De deelnamekosten per team bedragen € 15,--; dit is inclusief toegang voor de feestavond op  
2 juli 2022 en geldt voor alle teamleden.

•  Het kwisboek dient vrijdag 3 juni 2022 om 18:30 uur opgehaald te worden in Dorpshuis De 
Linde te Meerkerk.

•  De antwoorden op de vragen dienen op de juiste plaats en duidelijk te worden ingevuld. Aan 
niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend. Gebruik geen potlood of 
rode pen.

• Als er bij de vraag dit tekentje staat  dan dient de spelling van het antwoord correct te zijn.
•  Als er om één antwoord gevraagd wordt, maar je schrijft er voor de zekerheid meerdere op, dan 

wordt het antwoord fout gerekend en worden er geen punten toegekend.
•  U kunt alleen punten scoren bij volledig beantwoorde vragen. Als een (deel)vraag dus twee 

antwoorden verlangt, dient u deze ook beiden te geven. Voorbeeld; als gevraagd wordt naar 
straat en huisnummer dan is alleen de vermelding van de straat niet voldoende.

•  Alleen teams die hun kwisboek op tijd en op de juiste wijze hebben ingeleverd, dingen mee 
naar de prijzen.

•  Het ingevulde kwisboek moet op vrijdag 3 juni 2022 worden ingeleverd in Dorpshuis De Linde 
te Meerkerk om uiterlijk 23:30 uur.

• Leg alle bladzijden van het kwisboek op de juist volgorde terug gebruik de tabbladen.
•  De enige tijd die gehanteerd wordt, is de tijd van de klok, die in Dorpshuis De Linde door de 

organisatie wordt gebruikt.
• Er zijn 9 categorieën en een geheime proef.
•  Bij diverse vragen staat een QR code als verwijzing naar de website  

https://de-meerkerkse-kwis.jimdosite.com/ hier staat dan online een aanvulling op de 
betreffende vraag.

•  Per categorie zijn er 100 punten te verdienen. Elk team mag op één categorie de joker inzetten. 
Bij deze categorie telt het aantal verdiende punten dubbel. Gebruik hiervoor de pagina met de 
joker. Hier kun je aangeven voor welke categorie jullie team de joker inzet. Je mag de joker niet 
inzetten op de geheime proef.

•  Per vraag zijn er 10 punten te verdienen. Wanneer een vraag uit deelvragen bestaat, worden de 
10 punten gelijkelijk verdeeld over het aantal deelvragen.

•  De geheime proef vindt plaats tussen 19:30 uur en 22.30 uur in Dorpshuis De Linde. 1 persoon 
van je team kan in deze tijd binnenlopen, maar je mag maar 1x de ruimte betreden.  

•  De uitslag van De Meerkerkse Kwis 2022 wordt bekend gemaakt op zaterdag 2 juli 2022 in 
Dorpshuis De Linde. Kom er met je hele team naar toe!

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• Bij bijzondere omstandigheden beslist altijd de organisatie.
•  Neem het formulier, dat in het kwisboek zit bij hoofdstuk 10, ingevuld mee naar de geheime 

proef. Dit is je bewijs van deelname!
•  We zouden het leuk vinden als jullie actiefoto’s online willen delen met de Facebook pagina 

van de oranjevereniging.

REGLEMENT DE MEERKERKSE KWIS 2022
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Nr Teamnaam

1 Nachtclub de Veranda

2 De Bikkels

3 De kneusjes

4 TZN

5 Familie la Grande

6 Appeltje Eitje

7 De Bennies

8	 Meerkerkse	fladderaars

9 Happy hour & Friends

10 De Bacardi Club

11 Het Oosten

12 De Kaai

13 Kwis’t wel

14 De zonnepit

15 De Dolle Wilhelmina’s

16 Het Borrelteam

17 The Lakehouse crew

18 Klavertje 4

19 Kwis ‘t

20 De Laatkomers

21 Versluis&Co

22 130 op de vluchtstrook

23 Team BTW

24 Gruttogrut

25 Straatvereniging de witte anjer

26 Bankielove

27 Mini Bikkels

28 De Kwiskrakers
 

Nr Teamnaam

29 De groenteboer bengels

30 Old lake church

31 Team Parallelweg

32 The Undertakers

33 Legomasters

34  DIKKE MIK

35 Friends

36 WiFi, Willie en de betweters

37 Keppeltjes & co

38 Henk de (Denk)Tank

TEAMS DE MEERKERKSE KWIS 2022
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DE JOKER

Per categorie zijn er 100 punten te verdienen. Elk team mag op één categorie de joker inzetten. 
Bij deze categorie telt het aantal verdiende punten dubbel.  

Op deze pagina kun je aangeven op welke categorie jullie team de joker inzet. Je mag de joker 
niet inzetten op de geheime proef. 

Teamnummer:

 
Teamnaam:

We zetten de joker in op categorie:  



-  HOOFDSTUK 1  -
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1.0 Welkom in Meerkerk
Meerkerk laat 19de eeuw. We zien hier 
Meerkerks eerste hotel destijds gerund 
door dhr. Johannes Romeijn. Hij gaf de 
naam ‘Brughuis’ waarschijnlijk aan het 
etablissement. Na het graven van het 
Merwede kanaal en het plaatsen van een 
draaibrug werd de brug die toegang gaf tot 
het dorp verwijderd. 

Toen deze brug nog wel dienst deed vonden achter de brug Termeise taferelen plaats. Welke?
A: Er werden manden gevlochten
B: Er moest tol betaald worden 
C: Er werd dikwijls een robbertje gevochten
D: Hier werd fruit overgeslagen
E: Er werden paarden gekeurd en verhandeld

 
 Antw:   B

1.1  Honkvast
Deze ster ‘schijnt’ al 51 jaar. Werd ooit gewonnen door een renner die heel zijn professionele carrière bij 
dezelfde Belgische wielerploeg heeft gereden en nog steeds rijdt. Hij won 2 etappes in de Giro en 2 in de 
Vuelta. 

Welke ster zoeken we?

 Antw:   Ster van Bessèges

1.2  Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…
Een Nederlandse onderscheiding kan op verschillende manieren gedragen worden. 
De graad van de onderscheiding bepaalt op welke manier. Eén van de manieren 
om deze onderscheiding te dragen is op een geborduurde ster van de betreffende 
orde. Voordat onderscheidingen gemaakt werden van goud of zilver werd de 
onderscheiding samen met een ster geborduurd en vrij groot gedragen. 

Hoe noemt men een geborduurde onderscheiding die vaak op schouder van de 
mantel gedragen werd? 

 Antw:   Chaton
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1.3   Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan?
Het is 22.45 uur, een heldere zomeravond. Je zit nog lekker buiten en kijkt naar de sterrenhemel. Een 
helder lichtpunt verschijnt vanuit het westen aan de sterrenhemel. Een vliegtuig? Een vallende ster? 
Nee, het is ruimtestation ISS dat op 400 km boven de aarde met een snelheid van 30.370 km per uur 
voorbij vliegt. Je neemt nog een slok koele rosé en dommelt langzaam in slaap. Om 04.17 uur wordt 
je wakker en kijk je weer een tijdje naar de sterrenhemel. Op een gegeven moment komt weer dat 
lichtpuntje voorbij. Terwijl jij lag te slapen is het ruimtestation meerdere keren gepasseerd. 

Uitgaande van een 2-dimensionale situatie waarbij ISS in een plat vlak in een cirkel om de aarde heen 
draait, hoelang duurde het voordat ISS voorbij kwam nadat je wakker werd?
 
NB: ISS valt als het ware om de aarde heen in dezelfde richting als de draaiing van de aarde. Door de 
hoge snelheid van het ruimtestation is de draaiing van de aarde (in deze som) te verwaarlozen.

 Antw:   4 minuten                                                                      
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1.4  May the music be with you
Als het over muziek gaat en sterren dan kunnen we niet om Star Wars heen. De hitserie aan films heeft 
zijn succes zeker ook aan de muziek te danken. De componisten maken gebruik van de rode draad, 
ofwel een reeks muzikale thema’s die de verschillende personages, objecten en gebeurtenissen in de 
films verbeelden. Gedurende de hele reeks die in totaal meer dan 18 uur aan muziek omvat, zijn er 
zestig of zeventig thema’s geschreven.

Zet deze thema’s in de volgorde van oud naar jong refererend naar wanneer zij voor het eerst 
voorkwamen in de Star Wars films.

1.  Across the Stars 4. Luke’s Theme 7. Rose Tico’s Theme
2.  The Imperial March 5. Rey’s Theme 8. Duel of the Fates
3.  Battle of the Heroes  6. The Trio Theme 9. Parade of the Ewoks

 Antw: Star Wars (a new hope) 4. Luke’s Theme
  The Empire Strikes Back 2. The Imperial March
  Return of the Jedi 9. Parade of the Ewoks
  The Phantom Menace 8. Duel of the Fates
  Attack of the Clones 1. Across the Stars
  Revenge of the Sith 3. Battle of the Heroes
  The Force Awakens 5. Rey’s Theme
  The Last Jedi 7. Rose Tico’s Theme
  The Rise of Skywalker 6. The Trio Theme 
 

1.5  Sterrengerecht
In een sterrenrestaurant worden sterrengerechten geserveerd. Deze gerechten 
bestaan dan ook uit top ingrediënten. Het ingrediënt waar we het nu over gaan 
hebben is een ingrediënt wat gewoon in de winkel te koop is, maar zeker een ‘ster’ 
waard is.

A: Wat is de Latijnse naam van deze vrucht die aan deze plant groeit?   

 Antw:   Illicium verum                  

B: Wat zorgt er voor de sterke reuk en smaak van de specerij van deze vrucht?  

 Antw:   anethol                              

C: Wat is het grootste verschil tussen de Chinese en Japanse variant?   

 Antw:   Japanse variant is giftig                               

D: Welke stof zorgt voor dit verschil?       

 Antw:   anisatine                           
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1.6  Sterren van Meerkerk
Meerkerk is een ondernemend dorpje. Heden ten dage zijn 
er aardig wat ondernemingen te vinden in ons dorp. Een 
industrieterrein en ook vanuit huis worden er tegenwoordig 
aardig wat bedrijfjes gerund. Ook in het verleden was de 
Meerkerkse bevolking al van het ondernemende type. We 
hebben bijvoorbeeld een rijke historie in smederijen.

A:  In wat voor gebruiksvoorwerp werd vroeger o.a. deze naam ingeslagen?  

 Antw:   Schaatsen                              

B: Wat was er typerend aan dit Zuid-Hollandse type van het voorwerp? 

 Antw:   Koperen knopje voorop                              

C: Waarvoor staan de initialen P.B. die bij de hals van het staal ingeslagen werden?  

 Antw:   Paulus Borstje            

D: Welk nu nog bestaand bedrijf kwam voort uit de smederij van van Iperen?  

 Antw:        Van der Vegt (smeed en constructiebedrijf)              

1.7  Ik zie een ster, hij staat heel ver
De helderste ster van dit sterrenbeeld loopt door de ecliptica en is daarom onderdeel van de 
dierenriem. Het beste is het te zien in de lente en staat aan de noorderhemel. Volgens de horoscoop is 
zelfbewustzijn een belangrijke eigenschap van je als je geboren bent in de periode waar dit sterrenbeeld 
symbool voor staat. Een droompaar vorm je met een Ram. 

Teken het sterrenbeeld in bijgaande tekening door de juiste sterren met elkaar te verbinden.
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1.8  Sterretjes zien
Sterren worden geboren en sterren sterven. Als een ster sterft en explodeert als 
supernova dan stort de kern van de ster in tot een zwart gat. Suske & Wiske en met 
name Professor Barabas kunnen er over meespreken want zij beleven een heftig 
avontuur in De Stervende Ster rondom sterren, lichtverschijnselen en planeten in de ruimte.  
Sterretjes zien dus. Sterren spelen in bijgaand filmfragment ook een grote rol.

Bekijk online het fragment

A: Van welke film met Judy Garland zien we hier een stukje uit de trailer? 

 Antw:     A star is born          

Van de film zijn maar liefst 3 remakes gemaakt.

B: In welk jaar kwam de 2de remake van deze film uit?

 Antw:     1976

C: Welk personage speelt Alec Baldwin in één van deze film?

 Antw:     Alec Baldwin            

D: Hoeveel Oscars wonnen alle films bij elkaar?

 Antw:   2    

E: Wie vertolkten een nummer uit de laatste remake tijdens ‘De Beste Zangers’? 

 Antw:    Tim Akkerman en Floor Janssen           
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1.9  Stars and Stripes
Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Maar ook het land van grote tegenstellingen en 
presidentsverkiezingen die elke vier jaar weer een hoop spanning opleveren. Zou dat vroeger ook zo 
geweest zijn. Of zouden onderstaande presidenten op een rustigere manier zijn gekozen?

Welke presidenten zoeken we?
A:  Eerste president die als Amerikaans staatsburger ter wereld kwam omdat hij na 1776 werd geboren. 

Sprak in huiselijke kring Nederlands.

 Antw:   Martin van Buren          

B:  Telefoneerde graag als hij op de wc zat. Introduceerde een hoop overheidsmaatregelen. Kreeg geen 
vat op de Vietnamoorlog.

 Antw:     Lyndon B. Johnson          

C:  Kwam ooit klem te zitten in een badkuip en liet zijn koe grazen in de tuin van Het Witte Huis. 
Gebruikte militaire macht voor om zakenbelangen in het buitenland te ondersteunen.

 
 Antw:   William Howard Taft             

D:  Overleefde als eerste Amerikaanse president een aanslag. Oud-generaal met een imago als ruige 
volksheld en ‘Washington-outsider’.

 
 Antw:    Andrew Jackson           
 
E:  Spelde soms zijn eigen naam verkeerd. Probeerde hervormingen van de vorige president terug te 

draaien en overleefde nipt een afzettingsprocedure.  

 Antw:    Adrew Johnson         
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-  HOOFDSTUK 2  -
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2.0 One for the money, two for the show...
Elke noot raken is een kunst. Een gouden strotje is niet voor iedereen weggelegd, 
daarom hebben wij als kwisteam ons er maar niet aan gewaagd om deze 
muziekstukken te vertolken. Maar wie kan dat in Meerkerk nu beter dan onze eigen 
Kees Versluijs. 

Raad jij de titel van de liedjes die Kees voor ons heeft gelalalaat?

A: Amigo’s Para Siempre           

B: Souvenir          

C: Zie ginds komt de stoomboot          

D: What now my love  ( Franse origineel heet: Et maintenant)          
                                                            

2.1  Het beste uit jezelf halen
De hoogste haalbare prestatie neerzetten in je sportcarrière dat is waar elke sporter over droomt. Voor de 
één is dit promotie naar de eerste klasse met zijn voetbalmaten voor de ander een gouden medaille na 
een potje eenwieler hockey. In allerlei sporten hebben ze wedstrijden uitgeroepen tot echte Klassiekers. 

Weet jij welke Klassieker (naam of rivaliserende teams) in welke sport wij hier bedoelen?    
     
A: De winnaar mag zich Koning noemen op de vijfde woensdag na 30 juni. 

 Antw:   PC in Franeker - Kaatsen    

B: De mussen spelen tegen de oudste club in deze sport van het Europese vasteland.

 Antw:     Amsterdam - Bloemendaal - Hockey  

C: Opperste concentratie, blindelings vertrouwen, talloze sprongen op gravel langs heuvels en meren.

 Antw:    De Rally van Finland - Autosport (rally)      

D: Bovenaan bij de finish van deze Klassieker is ook een pretpark voor kinderen gevestigd.

 Antw:   Waalse Pijl - Wielrennen  

E:  Deze Klassieker is 14 keer gehouden, gaat over een lengte van 55 km en de laatste winnaar heette 
Rob van zijn voornaam.

 Antw:   Hollands Venetiëtocht - Natuurijs Schaatsen   
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2.2  Sweet 18
Een speciaal cadeau voor je 18de verjaardag dat herinner je je hele leven. Zeker als dit voorzien is van 
een boodschap die je eraan herinnert hoe speciaal het volwassen worden is. Onze voormalige koningin 
ontving ook een prachtig cadeau voor haar 18de verjaardag. 

Welke wens staat er gebeiteld in hout op dit cadeau?

 Antw:     Varend Nederland wenst u behouden vaart.                                                                               

2.3  Nu heb je de poppen aan het dansen
Aan Suske & Wiske, en met name aan Wiske is Schanulleke onlosmakelijk verbonden. 
In veel avonturen speelt ze een rol. Ze komt tot leven, veranderd in een monster, wordt 
ontvoerd en er wordt zelfs een mechanisch werkje in haar geplaatst. Zo ver gaan wij niet 
maar ook bij ons speelt de lappenpop een belangrijke rol. Zo belangrijk zelfs dat ze in elk 
hoofdstuk wel een aantal keer te vinden is. 

Hoeveel afbeeldingen van Schanulleke bevat dit kwisboek?

 Antw:   22    

2.4  Klink klokje klinge klinge ling…
Dromerig fiets je door het dorp en je hoort de vertrouwde klanken vanuit ons gemeentehuis. Hoe lang 
ze nog klinken is de vraag nu er een DJ aan de knoppen draait en liever ergens anders een deuntje wil 
laten klinken. Deze week leek er wel wat aan de hand met het carillon wat normaal meerdere deuntjes 
per dag laat horen. Het carillon viel in herhaling… was het gehackt of was het kwisteam hiervoor 
verantwoordelijk?

Welk muziekstuk heeft er afgelopen week elk uur geklingelt uit het carillon van het gemeentehuis?
   

 Antw:    de Zilvervloot                                      
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2.5  Er is zeker chocolade van te maken
Chocoladeletters kunnen we met recht klassiekers noemen. Chocomel heeft daar een ‘vloeibare’ 
variant op bedacht door rond Sinterklaas letters op de verpakkingen te zetten. Hier kun je dan leuke 
woordgrapjes mee uithalen. Zie onderstaande voorbeelden.

Maak zelf een soortgelijk woordgrapje met een eet- of drinkbaar product. Hoe leuker en creatiever, hoe 
beter! Gebruik het blad achterin het boek (kopieer het als je meer dezelfde letters nodig hebt), knip de 
verpakkingen uit en teken de letters er op. 

Maak een foto van je woordgrap en voeg deze foto toe aan het boek bij het inleveren.

2.6  Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is…
Rood is de kleur van passie, blauw geeft een zakelijke uitstraling en geel die van frisheid. Elke kleur 
heeft een associatie en roept een gevoel op. Blauw-wit op een voetbalveld haalt het fanatisme naar 
boven. Geel-zwart maakt trots en voelt vertrouwd. Oranje staat voor nationale trots en de sterke 
leeuwen wie wij zijn. Ook bedrijven kiezen kleur en zijn hierdoor herkenbaar. 
Herken jij de logo’s zonder kleur? Kijk naar de hoofdkleur en voer de opdracht uit.

Kleur de kleurencirkel in op de juiste volgorde en vermeld welke ondernemer op 
welke plaats in de cirkel hoort. Uitgaan van de hoofdkleur in de logo’s. 

De grote afdruk van de kleurencirkel om in te kleuren zit bij hoofdstuk 11 ‘Diversen’
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2.7 Vroeger moest je dit in je hoofd prenten
Klassieke prenten van dieren werden vroeger op scholen gebruikt om de  leerlingen hierover te 
onderwijzen. Tegenwoordig leveren ze aardig wat geld op op veilingsites. Onderstaande afbeeldingen 
werden te koop aangeboden op Nederlands populairste veilingsite. Inmiddels zijn ze verkocht aan de 
hoogste bieder.

Stel je hebt alle drie de prenten gekocht. Wat heb je voor deze prachtige prenten afgetikt, exclusief 
verzendkosten, inclusief de vergoeding voor het gebruik van Diensten van deze site?

A:  € 289,00
B:  € 305,20
C:  € 320,10
D: € 349,90

 Antw:   B  (65 + 80 + 135 = 280 euro + 9% = 305,20 euro)

2.8 Famous on four wheels 
Klassieker kennen we natuurlijk ook bij auto’s. Mede door hun optreden in bekende films en tv-series 
hebben zij hun naam en faam verworven. 

Weet jij bij welke serie/film onderstaande klassiekers horen?

D:  Miami vice E:  Grease

A:  Bassie en Adriaan B:  Dukes of Hazzard C:  Gone in 60 seconds
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2.9  Sint Maarten, de koeien hebben staarten
De pijp aan Maarten geven betekent ‘het opgeven, het bijltje erbij neergooien’ en ‘doodgaan’. De 
herkomst van deze uitdrukking is helaas niet bekend. Ze komt zeker vanaf de negentiende eeuw 
voor. De variant de pijp aan Marten geven lijkt het oudst; ook lijkt de uitdrukking in Vlaanderen te zijn 
ontstaan. Deze uitdrukking lijkt ook verband te houden met Sint-Maarten. Sint-Maarten werd bekend 
doordat hij als soldaat de helft van zijn mantel gaf aan een arme bedelaar en na een droom koos om 
verder te leven als een christen. 

Welke kerk was de dag na Sint-Maarten 2021 de hoogste kerk van Nederland?

 Antw:    Nieuwe Kerk in Delft (12 november 2021 is de windvaan Sint-Maarten van de Domtoren 
gehaald voor restauratie, dag na Sint-Maarten)     

Sint Maarten werd een aantal jaar geleden hard getroffen door een orkaan. Vanuit allerlei geledingen 
werd er toen hulp geboden. Wie kregen er een Nederlandse onderscheiding voor hun hulp?

 Antw:    Amerikaanse reddingswerkers uit Miami / 9 militairen van de Luchtmobiele brigade 
Schaarsbergen

Sint Maarten niet zo ver hier vandaan heeft net als Meerkerk een plaatselijke tennisvereniging. 
Een klein gezellig clubje dat ook meedoet aan de landelijke competitie. Wat was de uitslag in de 
voorjaarscompetitie 2022 van Sint Maarten op woensdagmorgen tegen Akersloot?

 Antw:   2-2 

Dan nu nog even over de Sint in eigen persoon. Vele plaatsen zijn vernoemd naar de bisschop en 
hij is beschermheilige van diverse steden in heel Europa. Ook een dorp in onze gemeente heeft een 
connectie met Sint Maarten. Welk dorp?

 Antw:    Lexmond (beschermheilige van het schuttersgilde Lexmond)  
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-  HOOFDSTUK 3  -
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3.0 De moraal van het verhaal
Het is inmiddels 20:30 uur. De dirigent staat al op het podium, toch zijn nog niet alle muzikanten 
aanwezig. Het verontrust hem niet. Hij heeft altijd nog zijn trompet en kan daar heel goed mee uit de 
voeten; zo goed zelfs dat hij er landelijk succes mee boekt. Wie kent niet het bekende Il Silenzio, dat hij 
met zijn gouden trompet op plaat zette. Wel maakt hij zich zorgen na de boze droom die hij afgelopen 
nacht had over een bloedend hoofd. Zijn gedachten dwalen af en weer komt de droom terug. Hoe is het 
toch mogelijk. Dan moet hij denken aan de pianist bij Peter en zijn Rockets die later furore boekte bij het 
Eurosongfestival. Dan denkt hij weer aan al die naamsveranderingen in de artiestenwereld. Waarom 
toch? Hij neemt zich voor om daar op een later tijdstip na thuiskomst eens wat dieper in te duiken; maar 
nu eerst het orkest op gang slingeren, want iedereen zit op zijn plaats. Het dirigeerstokje gaat omhoog; 
even doodse stilte en dan speelt het orkest. When the Saints go Marching In. U vraagt zich misschien 
af wat is de bedoeling van dit verhaal. Nou eigenlijk heel simpel. In dit verhaal zitten vier personen 
verborgen die met Meerkerk in verband gebracht kunnen worden. 

Herkent u deze personen bekend van radio en tv. Alleen als u alle vier de namen goed hebt scoort u 
punten 

 Antw:   Kees Versluijs  -  Willy Schobben  -  Trea Dobbs  -  Harry van Hoof    

3.1 Balletje, balletje, wie en waar…
Met sport kun je vele kanten op. In deze quiz hebben wij vier vragen aan u. Bij de eerste 2 vragen is 
het de bedoeling dat u aangeeft wie niet in het rijtje thuishoort, dat niet alleen u moet ook aangeven 
waarom. Alleen als u per vraag beide antwoorden goed heeft, scoort u punten. Bij de eerste twee 
vragen treft u vier sporters per vraag aan. Het is de bedoeling dat u aangeeft wie niet in het rijtje thuis 
hoort en waarom. Bij de onderdelen 3 en 4 is het de bedoeling dat u met een kruisje aangeeft waar de 
bal zich bevindt.

A:   Jan Krekels  -  Joop Zoetemelk  -   Fedor den Hertog  -  Hennie Kuiper
 
 Antw:    Hennie Kuiper  (hij maakte geen onderdeel uit van de wielerploeg die goud won op de 

Olympische Spelen van 1968 in Mexico op de 100 km ploegentijdrit)

B:  Coen de Koning  -  Karst Leemburg  -  Minne Hoekstra  -  Auke Adema

 Antw:    Coen de Koning (hij is een niet uit Friesland afkomstige winnaar)
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C: Waar is de bal... teken de bal in de foto!

D: Waar is de bal... teken de bal in de foto!
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3.2 Uitzonderingen bevestigen de regel
Soms hoor je wel eens het zijn buitenbeentjes als het 
over de leden van het Koninklijk Huis gaat. En ergens 
klopt dat ook wel een beetje, want zelfs in wetten zijn 
soms uitzonderingsposities opgenomen. Hieronder staan 
een viertal antwoorden. Eén antwoord is juist. Aan u om 
aan te geven of a, b, c of d klopt

In welke wetten en/of regelingen zijn 
uitzonderingsposities opgenomen:
A:  Kenteken Reglement, Beginselenwet Verpleging ter 

Beschikking Gestelden, Wet op de Lijkbezorging, 
Grondwet

B:  Beginselenwet Verpleging ter Beschikking Gestelden, 
Wetboek van Strafrecht, Wet ruimtelijke ordening, 
Alcoholwet

C:  Alcoholwet, Grondwet, Wet ruimtelijke ordening, 
Kenteken Reglement

D:  Beginselenwet ter Beschikking Gestelden, Alcoholwet, 
Grondwet, Kenteken Reglement

 Antw:   A
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3.3 And the winning numbers are…
U kent vast wel de Sudoku. Een puzzel 
waarbij alles moet kloppen. Niet 
schrikken hoor, het is dit keer niet zo 
moeilijk en iedereen kan hem maken De 
Meerkerkse Sudoku. Het is voor 80% een 
buitenopdracht. Dus wees voorzichtig in 
het verkeer als u de weg opgaat. Zoals 
al gezegd het gaat om de Meerkerkse 
Sudoku. U vult het gevraagde aantal in 
per vraag in het corresponderende vak.

1.   Voor Sporthal De Linde staat een Kunstwerk, noteer het aantal eenden die onderdeel uitmaken van 
het kunstwerk.

2.  Langs de Kleine Kanaaldijk vanaf de Tolstraat tot De Meerkerkse Brug staan een aantal bankjes aan 
het water. Hoeveel zijn het er.

3. Hoeveel bomen staan er op het Kerkplein.
4. Bij de Vijverhof zijn bij de hoofdingang een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen, hoeveel?
5. Voor het (voormalig) gemeentehuis staan vlaggenmasten, noteer het aantal masten.
6. Hoeveel prullenbakken staan er aan de vijver achter de watertoren.
7.  Voor aannemersbedrijf P. van Leeuwen bevindt zich een kunstwerk in het water. Uit hoeveel metalen 

stengels bestaat dit kunstwerk.
8.  Onlangs is het Norwell Outdoor Fitness Park aan de Burggraaf geopend. Hoeveel toestellen staan er 

in dit park.
9.  In 2012 zag het boek Markante Meerkerkers het licht. Hoeveel bijzondere Meerkerkers werden hierin 

beschreven.
10. Het antwoord van deze vraag is de optelsom van de antwoorden op de vragen 1 t/m 9.

5 eenden

5 GHP’en

3 stengels

6 banken

3 masten

6 toestellen

2 beuken

1 bak

40 markant

Totaal 71
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3.4 Die zijn compleet over hun toeren.
Het vinyl is weer helemaal terug. Het gaat dan voornamelijk om de Langspeelplaat. Wij grijpen nog een 
keer terug naar de jaren 70. U ziet fragmenten van een vijftal vinyl singles. Om het niet te moeilijk te 
maken, geven wij u een hint, het is met een knipoog naar de personages in de strip van dit hoofdstuk.

Wij willen bij iedere afbeelding weten: de naam van de uitvoerenden en de titel van de A kant van de 
single.

Redbone  

Bardot

Long Tall Ernie & The Shakers

Rattles

Wizzard

The Witch Queen Of New Orleans

Witchfire

Witches

The Witch

See My Baby Jive
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3.5  Het water loopt me in de mond
Natuurlijk is de verleiding groot om weer eens wat lekkere gerechten samen te maken, zeker op een 
avond als deze. Toch kiezen we dit keer een andere methode, we gaan lekker uit eten vandaag maar 
testen ook uw algemene kennis van het horecaleven. Moeilijk? wel nee, hier komen de vragen. Let u 
wel even goed op, alle antwoorden per onderdeel moeten juist.

Let op, de afbeeldingen zijn slechts ter illustratie bij de vraag en hoeven geen verband te houden met de 
te geven antwoorden op de gestelde vragen.

A:   Binnenkort opent Van Der Valk in Gorinchem een nieuwe vestiging. 
We willen graag van u weten wie aan de wieg stond van dit imperium, 
in welk jaar dit was en in welke plaats?

 Antw:   Nicolaas van der Valk, 1862, Voorschoten    

B:   In deze lokaliteit kun je heerlijk lunchen, het terras is gelegen aan 
het water met zicht op een molen Het is direct zichtbaar vanaf de 
doorgaande weg van Gorinchem naar Schoonhoven Weet u welke 
horecagelegenheid wij bedoelen. Noteert u de naam van de zaak en 
de naam van het watertje wat langs het terras loopt.

 Antw:   ’t Raadhuis, Smoutjesvliet   

C:   Ook in het Utrechtse zijn er diverse pannenkoekenrestaurants. 
Natuurlijk is Onder De Pannen in Leerbroek een toppertje, toch gaat 
de vraag er niet over. Wist u dat een bekend wielrenner eigenaar was 
van een pannenkoekenrestaurant in Lage Vuursche. Wij willen graag 
weten om welke bekende wielrenner het gaat.

 Antw:   Gerrie Knetemann   

D:   Na het eten moet de dorst gelest worden. Dat kan thuis met de hand 
in de krat, maar wat is er nou gezelliger om nog eens lekker vanaf 
een terrasje het stadsleven aan je voorbij te zien trekken. We gingen 
op reis en kwamen terecht op het terras van het oudste cafe van de 
zuidelijkste stad van Nederland. Op welk plein keken we uit.

 Antw:   Het Vrijthof      
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3.6 Bedrijven
De Rotterdamse haven is de kurk waar de Nederlandse economie op drijft wordt wel eens gezegd. 
Nederland kent vele bedrijven. Toch gaan we dit keer een andere reis maken. We monsteren niet aan 
om een cruise te gaan maken en evenmin kiezen we voor een rondvaart door de havens of langs de 
grachten. Nee we verdiepen ons gewoon eens even in het openbaar vervoer. Iedereen kent nog wel de 
bussen van Arriva die inmiddels bij ons uit het straatbeeld zijn verdwenen. Het is nu Q-Buzz dat onze 
regio “bedient”. Daarvoor lag figuurlijk gezien een lange tijd. In 1882 verscheen de eerste mechanisch 
aangedreven omnibus op de Nederlandse wegen. Wij hebben een vraag over de Arrivabus met 
bestemming Lexmond (Lijn 47) op de foto.

Weet u in welk land deze “verdwaalde” 
bus werd gesignaleerd?

Antw:   Cuba 

3.7  Hoge bomen vangen veel wind
Net als in de Zeven Snaren kan natuurgeweld veel schade aanrichten. Zo 
hebben bomen vaak te lijden met storm of blikseminslag. Hier vindt u een 
afbeelding van een boom in ons dorp die tot aan het moment dat de foto 
werd genomen nog ongeschonden is. Wij vragen u wat is de vindplaats van 
deze boom en wat voor boom is het. Alleen als beide antwoorden juist dan 
verdient u punten.

 Antw:  Lindenstraat  -  Eik 

3.8  Entertainment
En Nu de moraal van het verhaal. Dat is een veel gehoord gezegde als 
we ons verdiepen in de geschiedenis van het cabaret. Toch vermoeien wij 
niet met ingewikkelde teksten of met de wereldproblemen in deze kwis. 
We hebben een mooie tekening gevonden. Een tekening zult u denken, 
wat moeten we daar nu mee in het hoofdstuk entertainment. Als u het 
antwoord weet zult u het begrijpen.

Wie is afgebeeld en wie tekende deze afbeelding?

Antw:   Tekenaar: Toon Hermans  /  Afgebeeld is: Wim Kan
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3.9  Beeld je dat eens in…
Voor Kunst en cultuur gaan we op pad. In de zeven Snaren kleedt Lambik het standbeeld “Het Meisje 
Met Het Geitje” dat echt bestaat en te vinden is in Antwerpen. Wij hebben de beelden niet aangekleed. 
Wij kwamen wel een heel bijzonder beeld tegen. Zie hieronder een klein gedeelte van het beeld.

A:  Wat is de naam van dit beeld?

 Antw:  De Kersenplukker

B:  Wie ontwierp het beeld?

 Antw:   Gerrie Hoogveld 

C:  In welk jaar werd het beeld onthuld?

 Antw:  2008

D:  Wie onthulde het beeld?

 Antw:   Frits Witjes 

E:  In welke plaats staat het beeld?

 Antw:   Herveld (Herveld-Noord is ook goed; Herveld-zuid niet) 
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4.0 Sparen voor je club
De Rabobank heeft afgelopen najaar weer de clubsupport actie gehouden. 22 clubs uit Meerkerk 
deden mee. Uiteraard wij als oranjevereniging, de voetbal, tennis, volleybal en ook de gym. 

Maar noemen jullie nog eens 10 verenigingen, zoals ze zich opgegeven hebben!   

Stichting Omloop van de Alblasserwaard   -   IJsclub ‘Zederik’

Muziekvereniging Euphonia   -   Badminton Club Zederik
       
M.T.T.V. Meerkerk   -   Buurtvereniging De Weide Vogels

Vrouwen van Nu afd. Meerkerk   -    Prot. Christelijke Ouderen Bond

Buurtvereniging ‘het Noorden’   -   Stichting Volkskerstzang Zederik

Buurtver. ‘t Zuiden   -   Buurtvereniging het Oosten

De Kwetterende Vogels   -  Buurtvereniging Slingerlandstraat

Buurtvereniging Rijskade/Rijskadeveld

Buurtvereniging ‘t Laantje

Buurtver. Pr. Beatrixst. Meerkerk
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4.1  Ken je klassiekers
sv Meerkerk geeft sinds de zomer van 2014 een mooi glossy uit. Deze wordt huis-aan huis bezorgd in 
heel het dorp. De cover van één van de edities is buiten de Alblasserwaard geschoten maar toch heel 
Meerkerks. 

Welke editie is dit? 

 Antw:   3e editie / Editie 2016-2017 Scheepjesbrug in Rotterdam    

 
4.2 Nieuwe koninklijke hoogheden
Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Zo ook prins Harry die zijn leven in Hollywood volledig lijkt 
te hebben omarmd. Compleet met beauty-ingreepje. Nee, geen Botox, fillers of spray tan (hoewel, je 
weet nooit), maar een andere Hollywood-klassieker: teeth whitening.. Alle royals willen stralen als nooit 
tevoren. Wij hebben diverse royals een make-over gegeven.. 

Herken jij deze troonopvolgers?

A: Pr. Amalia Nederland & Pr. Elisabeth Belgie B: Pr. Charles Engeland & Pr. Haakon Noorwegen

C: Pr. Naruhito Japan & Pr. Willem van Luxemburg  D: Pr. Jaques Monaco & Pr. Frederik Denemarken
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4.3 Langs de Zederik Quiz
Langs de Zederik is een magazine uitgegeven door Kontakt Media Partners. Na de succesvolle edities 
van Langs de Graaf, Langs de Giessen en Langs de Lek was nu onze eigen Zederik aan de beurt. Een 
magazine waarin bijzondere inwoners en ondernemers uitgelicht werden. 

Weet jij de antwoorden op deze quiz vragen die gesteld werden?

A: Wat wordt de nieuwe naam van de Stichting Highland Games Zederik?
 
 Antw:   Vort met de geit 

B: Wie schrijft over het geboorterecht van het schaatsen op de ‘Zirk’?

 Antw:    Tina Hakkesteegt

C: Welk bedrijf exporteert hun handelswaar naar onder meer Afrika, Oost-Europa en Suriname?

 Antw:   De Ruyter Trucks   

D:  Welk instrument had Peter van den Berg het liefst willen bespelen, maar zorgden zijn ouders  
ervoor dat dat plan niet doorging?

 Antw:     Drumstel

4.4  Thuis heb ik nog een ansichtkaart....
Het Dorp werd in 1974 gezongen door Wim Sonneveld. De tekst werd, onder het pseudoniem Hugo 
Verhage, geschreven in 1965 door Friso Wiegersma, de partner van Sonneveld, op de muziek van La 
montagne van Jean Ferrat. In het lied zingt Sonneveld nostalgisch over “zijn dorp” bij het weerzien van 
het door de vooruitgang gehavende Deurne.

Er zijn in de loop der jaren meerdere artiesten die dit mooie lied gezongen hebben. 
Wij hebben ze samen gevoegd tot één nummer. Deze kan je op de website vinden

Zet de artiesten in de volgorde waarin je ze hoort.

A: Artiest 1      Ali Osram     

B: Artiest 2    Maan   

C:  Artiest 3    Jan Dulles   

D:  Artiest 4   Karin Bloemen   
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4.5  Bier lokaal
Drie vrienden brengen een lokaal bier op de markt. Het doel: de streek op een smakelijke manier op de 
kaart zetten. De vrienden besloten afgelopen jaar om hun hobby ook op een andere manier in te gaan 
zetten. “Er zijn veel speciaalbieren met een verwijzing naar de streek of stad, maar nog niet in onze 
streek. Hoog tijd dus voor een lokaal bier.

De onderstaande biertjes zijn lokaal uitgebracht. Welke volgorde klopt van oud naar nieuw?

A: Dukes  /  Meerkerks Watertoren Bier  /  Poldrien  /  Vijfheeren Bier

B: Poldrien  /  Dukes  / Vijfheeren Bier   /  Meerkerks Watertoren Bier 

C: Meerkerks Watertoren Bier  /  Poldrien  /  Dukes  /  Vijfheeren Bier

 Antw:  C 

4.6  Vakschilder gezocht? 
Aart van der Heiden huisschilder in Meerkerk 
adverteerde op 25 jarige leeftijd voor het eerst in 
de Gorinchemse krant waarin hij zich aanbiedt met 
behang- en schilderwerk. 

In welk jaar werd deze advertentie geplaatst?

 Antw:   1900 

4.7    Alle duiven op de dam... Postduiven in de vlucht
Duivensport is een competitie, waarbij speciaal gefokte duiven zo snel 
mogelijk een traject tussen een lossingsplaats en hun hok moeten 
afleggen. De winnaar is de eigenaar van de duif die de afstand tussen 
losplaats en duivenhok met de hoogste gemiddelde snelheid heeft 
afgelegd. In onze regio zijn ook duivenmelkers actief en nog best 
succesvol ook. 

Wie had in de vlucht van Narbonne vorige zomer twee succesvolle 
duiven ingekorft (14e nationaal & 55e nationaal)?

  Antw:  Ed van Bruggen
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4.8  Voetjes van de vloer
De Dansmarathon was een groot live dansspektakel op tv! 
Tijdens dit unieke evenement dansen honderd koppels 50 uur 
op muziek van bekende dj’s en artiesten. Dansen is voor alle 
leeftijden. 

Maak een tiktok dans filmpje en stuur deze door naar  
06-41311988 onder vermelding van je teamnaam en nummer

4.9 De ketting van Sjors
De nieuwe ambstketen van gemeente Vijfheerenlanden is een kunst stukje.. Alle dorpen van de 
gemeente zijn afgebeeld. 

De ontbrekende schakels zijn te vinden bij vijf van de zeven KwisMasters thuis. 
Noteer de plaats van wat de afbeelding vertegenwoordigt inclusief de letter die erbij staat.

A:  Oosterwijk  -  Q

B:  Meerkerk  -  K

C:  Leerdam  -  Z

D:  Vianen  -  U

E:  Ameide  -  T
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5.0 Kunstenaars met smaak
Wij zijn misschien een klein beetje bevooroordeeld maar Meerkerk is natuurlijk het allermooiste dorp 
van Nederland. Een plaatje! Dat dachten ook de kunstenaars die onderstaande ‘gezichten’ op Meerkerk 
hebben gemaakt. 

Weet jij wie deze kunstenaars met smaak zijn?

A:  Willem Roelofs     B:  Janneke Booister

C:  Flip Rietveld     C:  André van der Kraaij

5.1 Racen met Rubens
Jullie wisten het misschien niet, maar Rubens was ook een racer. Niet de schilder 
Rubens, maar onze Braziliaanse vriend Rubens Barrichello. Wij reden een rondje met 
hem mee. Hiervoor moesten we wel even op reis. 

Weet jij over welk circuit we hier een rondje maken?

 Antw:  Circuit de Barcelona - Catalunya
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5.2 Een bezig baasje
Peter Paul Rubens was tekenaar, graficus, schilder, architect, beeldhouwer en diplomaat. Een 
bezig baasje dus. Maar het meest bekend was hij toch wel om zijn schilderkunst. Hij schilderde veel 
altaarstukken maar ook levensverhalen van vooraanstaande Engelse, Spaanse, Franse voogden en 
hertogen. Een voorbeeld hiervan zien we hieronder.

A:  In welke stijl is dit schilderij geschilderd?   Antw:  Barok 

B:   Hoe heet de serie waar dit schilderij deel van uitmaakt?   Antw:  De Medici Cyclus

C:  Uit hoeveel schilderijen bestaat deze serie?   Antw:  24

D:   Bij welke rivier speelt het tafereel op dit schilderij zich af?  Antw:  Bidassoa

E:   Wat symboliseren de 2 mannen links en rechts van de 2 vrouwen?   Antw:  Frankrijk en Spanje
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5.3  Da’s logisch
Het zal jullie niet ontgaan zijn maar de hoofdstukken van deze kwis verwijzen naar diverse Suske & 
Wiske titels. Onder de vele titels en thema’s komen ook een aantal bekende schilders voor. Kun jij door 
naar onderstaande (fictieve) feiten te kijken de juiste titel bij het juiste uitgavejaar (1983, 2001, 2012 en 
2018) en de juiste stad (Brussel, Gent, Mechelen en Amsterdam) plaatsen?

•  Zowel De raap van Rubens als de Nachtwachtbrigade zijn niet de jongste strip.
•  De Verloren van Eyck speelt zich niet af in Mechelen.
•  De Kunstkraker werd in 2001 geschreven.
•  De Raap van Rubens speelt zich af in Brussel.
•  In De Verloren van Eyck en De Kunstkraker komt Nederland niet voor.
•  De Nachtwachtbrigade is de één na jongste strip.

Antwoorden:

5.4  Daar zit muziek in
Componisten maken net als kunstenaars composities. Vorm met minimaal 5 mensen een orkest met 
ieder een muziekinstrument. 

Maak een foto en print deze uit. Op de foto moet minimaal 1 blaasinstrument te zien zijn. 
Stop de foto in het kwisboek bij het inleveren.
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5.5 Knolraap en lof, schorseneren en prei
Drs. P. zong er al over in het nummer dat oorspronkelijk werd geschreven als themamuziek bij een 
Nederlandse televisieserie over tuinieren en groenten kweken in de tuin. Dat feitje zal voor velen in de 
vergetelheid geraakt zijn maar wat betreft deze 5 verschillende groenten?

Welke 5 vergeten groentes zien we hier?

A:  Schorseneer

B:  Pastinaak

C:  Rammenas

D:  Postelein

E:  Koolraap
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5.6 Ondernemers pur sang
Je ziet ze dagelijks rijden door het dorp en waarschijnlijk vallen ze daarom niet op. Toch zijn er vele 
bedrijfsbusjes die ware kunstwerken zijn. 

Je ziet er hier 10. Bij welke ondernemers horen ze?

A:  A ’t Lam Koeltechniek   B: Brownline                          C:  Chaigneau Tuinen           D: De Ruijter                       
              klimaattechniek

E:  ’t Onderhuis                    F:  Van der Leeden manden    G:  Van der Vegt                 H:  Van Leeuwen             
                 aannemersbedrijf

I:  Puper Hoveniers         J:  Plus supermarkt       
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5.7 Ars aemula naturae
De natuur is ons in vele gevallen zeer behulpzaam. Zo halen we al sinds oudsher allerlei dingen uit de 
natuur om mee te werken, zo ook de schilders van vroeger. Zie hieronder een aantal afbeeldingen die 
samen iets gemeen hebben. 

Wat zoeken we?

 Antw:  Vermiljoen   

 

5.8 Als een film succes heeft, is het handel; als hij een flop wordt, is het kunst.

Geen idee of de film waar we het over hebben een succes was, maar met kunst heeft het zeker te 
maken. We zien hier een door elkaar gehusselde still uit een film uit 1956. De film gaat over (een deel 
van) het leven van een schilder die deze scene letterlijk schilderde. 

Wat is de naam van dit schilderij?

 Antw:    Het Nachtcafé (van Vincent van Gogh)   
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5.9 Diamonds are forever
Antwerpen is de stad van Peter Paul Rubens. Hij werkte er een groot deel van zijn leven en overleed er 
in 1640. Zijn grafkapel is te vinden in de Sint-Jacobskerk waar hij samen met zijn familie begraven ligt. 
Verder kun je het Rubenshuis bezoeken, het pand waar hij zijn laatste adem uitblies. Rubens was zeker 
niet de enige kunstschilder die Antwerpen voortbracht, de lijst is eindeloos. In de tijd dat de schilders 
floreerden in de stad was ook een andere vorm van kunst in opkomst. Het slijpen van diamanten. 
Antwerpen is tot op de dag van vandaag het handelscentrum van de diamantindustrie.

Wat is de naam van het sieraad waarin ooit de grootste diamant van deze 18-tallige familie is verwerkt. 
De familie van diamanten is vernoemd naar een rijke kardinaal die in dienst was van Lodewijk XIV als 
eerste minister van 1642 tot 1661. 

 Antw:   The Mirror of Great Britain
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6.0  Overal parels
Ooit wel eens een oester geopend? Was je ook benieuwd of er wellicht zo’n mooie glimmende parel 
in zou zitten? Zoeken naar parels kun je hier volop! In de volgende woordzoeker zitten er 20 verstopt. 
Weet jij ze te vinden? Oh ja, de parels vind je horizontaal, verticaal en diagonaal. Vul de overgebleven 
letters in als oplossing. Veel plezier!
 

 Antw:   Paul Geerts 
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6.1  De spirituele symboliek van de lotus
De lotusbloem is een waterplant afkomstig uit de familie Nelumbonaceae. De Botanische naam voor 
de lotus is Nelumbo Nucifera. De plant is afkomstig uit Indonesië en India, maar is tegenwoordig ook te 
vinden in China, Thailand en Korea. De plant is verkrijgbaar in verschillende kleuren namelijk rood, wit, 
blauw, paars en roze.

De lotus is een bekend spiritueel symbool. De bloem ontstaat in de duisternis en eenmaal boven water 
groeit hij uit tot een prachtige bloem: een proces dat in vele culturen wordt beschouwd als metafoor 
voor (her)geboorte, zelfverwerkelijking en verlichting. 

De lotus heeft een sterke connectie met de spirituele wereld en wordt door vele culturen en mensen 
van over de hele wereld als heilig symbool beschouwd. Hieronder ziet u 5 culturen en 5 symbolen. 
Leg de juiste verbanden; verbind de juiste symboliek met de betreffende cultuur.

Goede antwoorden:
Egyptenaren => Wedergeboorte
Hindoeïsme => Welvaart
Boeddhisme => Verlichting, zuiverheid en zelfbewustzijn
Perzië => Zon en licht
Grieken en Romeinen  => Liefde en vruchtbaarheid

6.2  Parels voor de zwijnen 
Het alom bekende spreekwoord ‘’Parels voor de 
zwijnen werpen” betekent ‘iets goeds doen, terwijl dat 
verspilde moeite is, omdat het toch niet wordt gezien of 
gewaardeerd’. Zoals je kostbare parels niet aan varkens 
moet verspillen, moet je ook geen vergeefse moeite 
doen voor mensen die iets goeds niet waarderen.

Of de mannen van De Jeugd Van Tegenwoordig 
dezelfde gedachte hadden bij het verzinnen van de 
titel van hun debuutalbum in 2005 blijft de vraag. Van 
het album ‘Parels voor de zwijnen’ werden slechts 
8.000 exemplaren verkocht. Toch bevat het een van de 
grootste hits van De Jeugd; Watskeburt?!

A:  De Jeugd Van Tegenwoordig bestaat uit Willie 
Wartaal, Vieze Fur en Faberyayo, maar wat zijn hun 
echte namen? 

 Antw: Olivier Mitshel Locadia, 
  Alfred Tratlehner en 
  Pepijn Lanen
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B: Wat is de hoogste notering van het album in de Nederlandse album top 100? 

 Antw:  58 

C:  De Jeugd van Tegenwoordig had een primeur met het nummer Voorjekijkendoorlopen. Wat was 
deze primeur? 

 Antw:   Door als eerste Nederlandse band het nummer als ringtone uit te brengen voordat het als 
single gepresenteerd werd.

D: Hoeveel weken stond de monsterhit Watskeburt?! In de Top 40? 

 Antw:   15 weken 

E:  Van het derde album van De Jeugd van Tegenwoordig - De lachende derde - kwam de hit 
Sterrenstof. Wat was de hoogste notering van dit nummer in de Top 40? 

 Antw:  8. 

F:  Bekijk de videoclip van het nummer Sterrenstof. Aan het begin van het nummer zit de 
band in de auto. Ze rijden voorbij een blauw bord met een pijl erop. Wat staat er op het 
bord en wat is het? 

 Antw:  Emblève; rivier in België.

G:  Wat is het merk en het kenteken van de auto waar de band in rijdt? 

 Antw:  Jaguar  -  RR-FV-82 

H: Luister naar de tekst en maak af: Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin...

 Antw:   is maar de helft 

I:  Bas Bron is de vaste producer van De Jeugd van Tegenwoordig. Noem 2 bijnamen die De Jeugd hem 
hebben gegeven.

 Antw: Majoor Vlosshart en De Neger Des Heils. 

J:  Buiten het album om bracht De Jeugd van Tegenwoordig in december 2005 een single uit met Katja 
Schuurman, genaamd Ho Ho Ho. Wat was de reden hiervan? 

 Antw:  tbv het tv-programma Katja vs Bridget. 
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6.3 Wat een boer niet kent...
Een van de leukste dingen van vakanties is lekker eten en drinken. Ben je in het buitenland, dan staan 
er vaak hele andere gerechten op de menukaart dan we hier in ons kikkerlandje gewend zijn.  Juist 
leuk om die gerechten eens te proberen, toch? Of kies je juist iets van de menukaart dat je wél kent? 

A:  Moghrabiyeh, maftoul of ptitim? Welke heeft jouw voorkeur? Of heb je het wellicht nog nooit gehad? 
Heerlijk als een salade, als paella of in de soep. Raad jij waar we het over hebben? 

 Antw:  Parelcouscous   

B:  Er zijn talloze gerechten te vinden met parelhoen. Wat dacht je van parelhoen met avocado, 
parelhoen met kerriesaus of gevulde parelhoenderfilet? Een parelhoen bevat tegenover een kip 
meer eiwitten, minder vet en iéts minder calorieën en is daarmee een gezondere keuze. Maar...
hoeveel eieren legt een parelhoen per keer? 

 Antw:  5 tot 25 eieren (ook gevonden: 20 tot 30 eieren)  

C:  Wat is de overeenkomst tussen parelcouscous en parelhoen als het gaat om de herkomst?

 Antw:  komen beide uit Afrika.

D: In welke Nederlandse stad staat een standbeeld van een parelhoen? 

 Antw:  Roosendaal 

6.4  Als ze me missen... 
Operazangers moeten hun zangtechniek tot in de puntjes beheersen en volledige controle hebben 
over hun stem: de noten, de klank, het volume en de emotie die ze willen laten horen. Die volledige 
beheersing is belangrijk omdat de zangers naast zingen ook moeten acteren, met kostuums aan, met 
maskers op, in uitdagende posities en in ingewikkelde decors. Dan moet je wel kunnen blijven zingen. 
De meeste opera’s zijn daarbij in het Italiaans, Duits en Frans. Om geen rare woorden uit te kramen, 
krijgen de zangers vaak een taalcoach. Al die oefening is niet voor niets: operazangers zingen vrijwel 
altijd onversterkt en vullen de hele zaal met hun geluid.

A: Uit welke opera hoor je hier een fragment?

 Antw:   De parelvissers  

B: Wie is de componist van deze opera? 

 Antw:   Georges Bizet 
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C: Waar en wanneer vond de première plaats van deze opera? 

 Antw:  30 september 1863 in het Théâtre Lyrique te Parijs.

D: Wie zijn de drie hoofdfiguren in het verhaal? 

 Antw:    Leïla, Nadir en Zurga 

6.5 De parel in de lotusbloem
Suske en Wiske is een Belgische stripreeks bedacht door Willy Vandersteen, die in het begin ook alle 
verhalen geheel zelf uitwerkte en tekende. Het is een van de populairste stripseries in Vlaanderen en 
een van de Belgische strips die ook in Nederland erg populair is geworden. De serie loopt sinds 1945 
en daarmee is het de langstlopende stripreeks van de Benelux. De verhalen zijn altijd in de eerste 
plaats humoristisch van aard geweest, met daarnaast vaak een moraliserende ondertoon. Soms 
staat een min of meer actueel maatschappelijk thema centraal. Daarnaast vormen allerlei elementen 
uit de (Vlaamse en Nederlandse) folklore, bekende sprookjes, volksverhalen, de geschiedenis en 
de mythologie vaak het uitgangspunt van een avontuur. De parel in de lotusbloem is een speciale 
hommage aan Willy Vandersteen. De eerste albumuitgave was in januari 1987.

A: Welk nummer heeft dit stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske?

 Antw:  214  

B: In welk Aziatisch land speelt het verhaal zich grotendeels af?

 Antw:    Nepal

C: Wat moet Wiske volgens de lama aan tante Sidonia schenken zodat ze zal genezen? 

 Antw:  het mooiste wat er op aarde te vinden is  

D:  De Dalaï Lama legt Wiske uit dat ze al het mooiste geschenk ter wereld heeft gegeven. Wat bedoelt 
hij hiermee?

 Antw:De vrienden hebben mensen bevrijd uit slavernij en hen vriendschap gegeven  

E:  De Dalaï Lama laat twee witte zijden sjaals los en de wind neemt deze mee.  
Wie ontvangen deze sjaals?

 Antw: Tante Sidonia en Willy Vandersteen. 
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6.6 Op een onbewoond eiland, zijn alle dagen fijn
Wil jij ooit koning worden? Koop dan een eiland. Dan kun je er met eigen 
hand over regeren. Wereldwijd staan er heel wat eilanden te koop. Je 
vindt ze in de Caraïben of in Oceanië, maar even goed nabij Zweden, 
Ierland of zelfs Estland. Het goedkoopste eiland draagt de toepasselijke 
naam ‘Small Island’ en is te vinden in de baai van Wohoa, niet ver van de 
noordoostelijke Amerikaanse staat Maine. Het eiland is niet veel groter 
dan een gemiddelde tuin met wat rotsen, maar je betaalt er dan ook 
slechts 32.000 euro voor. 

Ook heel toepasselijk is de naam van het een eiland dat vertaald vanuit de daar gesproken taal 
‘Eiland van de Koning’ heet. Het maakt deel uit van een eilandengroep met nog 89 benoemde en 120 
onbenoemde eilanden. 

Hoe heet deze eilandengroep?

 Antw:  de pareleilanden

6.7 Leren van de natuur; het lotuseffect
Ondanks dat lotusbloemen vooral voorkomen in modderig moerasland, vind je nooit een vuile 
lotusbloem. Dat heeft te maken met één van de meest opmerkelijke eigenschappen van de lotusbloem. 
Hoe modderig het water ook is, de bladeren en bloemen stijgen altijd schoon boven het water uit. Door 
hun hydrofobe eigenschappen, ook het ‘lotuseffect’ genoemd, kunnen modder en vuil zich namelijk 
niet aan de bloembladeren hechten. Deze zelfreinigende eigenschap is te danken aan veel kleine 
bultjes op microschaal op het blad. 

Binnen de nanotechnologie worden nu materialen ontwikkeld die deze eigenschappen overnemen. 
Denk hierbij aan vuilafstotende badkamertegels of dunne deklagen op auto’s. Het Lotuseffect is een 
voorbeeld van Biomimetica of biomimicry; de wetenschap en de kunst van het imiteren van de beste 
biologische ideeën in de natuur om menselijke toepassingen uit te vinden, te verbeteren en duurzamer 
te maken. Door inspiratie op te doen in de natuur kunnen we leren van een systeem dat al eeuwenlang 
ervaring heeft op het gebied van veerkracht, adaptiviteit en efficiency. 

Wat is naast het Lotuseffect nog meer een voorbeeld van biomimicry? Geef het correcte antwoord.

A:  Fastskin-zwempak
B:  Klittenband
C:  Gekko tape
D:  Alle bovenstaande antwoorden zijn correct

 Antw:  D 
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6.8  “Is that the question?”  De plaat en zijn verhaal
De track is het eerste deel van een trilogie. Het was origineel een ‘mini opera’, bestaande uit 3 tracks. 
Het nummer vertelt het verhaal van een jonge man die ontdekt dat zijn ‘vader’ eigenlijk zijn stiefvader is 
en dat zijn biologische vader jaren eerder is overleden. Het nummer is gedeeltelijk autobiografisch. De 
titel van de song is bedoeld als vloek. Fans hebben echter een positievere interpretatie, zij zien de kreet 
als een viering van het leven. 

We zijn op zoek naar de naam van de uitvoerende artiest.

 Antw:    Pearl Jam  

6.9 Bootje varen, theetje drinken
Zeilen is een zeer populaire sport in Nederland. We zijn er ook erg goed in. Mening wereld- en 
Olympisch kampioenen hebben we voortgebracht op plank of boot. En dat allemaal door de wind goed 
te lezen en optimaal te gebruiken. De schepen hieronder, ééntje uit het verleden en ééntje uit het heden, 
worden niet voor sportwedstrijden gebruikt maar zijn wel beide zeilschepen. 

Naast dat ze spelen met de wind is er nog een overeenkomst. Weet jij welke?

 
 Antw:  heten allebei Black Pearl.
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7.0 The sound of flowers
Michael Jackson zei ooit; “Echt leven doe je pas door muziek, te beginnen met het 
bloed dat door je aderen danst. Alles wat leeft heeft een ritme. Voel je jouw muziek?”

Herken jij het ritme van de fragmenten uit de liedjes die horen bij de vragen dan weet je 
misschien ook het antwoord. Een kleine hint, we zetten de bloemetjes buiten.

A: Fragment 1: Dit nummer komt uit 2017. Welke bloem zit verstopt in de titel? 

 Antw:   Lavendel 

B: Fragment 2: Over hoeveel gekleurde bloemen gaat dit liedje? 

 Antw:  18   

C: Fragment 3: Onder welke Nederlandse benaming kennen wij de bloem uit deze titel? 

 Antw:   (Gele) narcis   

D: Fragment 4: Welke groente zit er in de naam van de band van dit liedje? 

 Antw:  Rode Chilipeper 

E: Fragment 5: Hoeveel keer zingt de kapitein de titelnaam in zijn uppie? 

 Antw:   6x 

7.1 Culinaire kunstenaar
Sjakie en de bonenstaak, een groene apotheek, culinaire kunst zomaar wat termen die ons te binnen 
schieten bij het maken van deze vraag. Het water loopt ons in de mond als we de gerechten zien 
van meesterchef René Tichelaar van De Gieser Wildeman. Ook hij tovert met eetbare planten in zijn 
uitzonderlijke gerechten. 

We geven René 4 tips voor zijn volgende gerecht, raad jij welk plantje op de foto staat?

A:  Limon Cress B:  Rucola Cress C:  Salty Fingers D:  Shiso Leaves Purple
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7.2 In de etalage
Appeltjes van oranje, Pruimpjes van de bomen. Heb jij groene vingers of zijn planten niet aan je 
besteed? We maken het makkelijk, je hoeft de plantjes niet te verzorgen vanavond. Ga er op uit en 
bezoek onze fleurige ondernemers in het dorp. Speciaal voor jullie staan daar plantjes klaar met een 
oranje lintje erom.

Wat is de latijnse naam van de planten met het oranje lintje bij onze fleurige ondernemers?

 A:   Caladium  B: Vriesea  

 C:   Forsythia  D:  Philadelphus 

7.3 Effe opletten!
Een beetje fleur en geur mag niet ontbreken wanneer je gasten ontvangt. We hebben er enorm naar 
uitgekeken om jullie weer te mogen verwelkomen in de Linde voor de Meerkerkse Kwis. We zouden de 
Kwis niet starten als we weer enige verwarring probeerden te zaaien. Is jullie het boeket opgevallen wat 
wij speciaal voor jullie hebben laten opmaken? Of is het weer gelukt om jullie om het boeket... ehh de 
tuin te leiden?

Welke 5 soorten bloemen zaten er in het boeket in de Linde bij het afhalen van het kwisboek?

 Antw:   Gladiool - Zonnebloem - Uienbol - Lelie - Naald van Cleopatra

7.4 Bloemenoorlog
De naam Floriade doet vermoeden dat het om 
een bloemententoonstelling gaat. Bloemen 
komen er zeker voor maar de Floriade etaleert 
het hele spectrum van de tuinbouw. Deze vraag 
gaat daarentegen wel over iets wat 100% met 
bloemen te maken heeft.

We zoeken een van oorsprong Britse serie in 
lijn met hetzelfde concept als Heel Holland 
Bakt, alleen wordt er niet gebakken maar met 
bloemen gewerkt. De serie bestaat uit 8 delen 
en de eerste aflevering heeft als thema ‘Enorme 
Insecten’. 

Wat is het eerste insect wat je in de aflevering voorbij ziet komen.

 Antw: 	the	big	flower	fight	>	vlinder			
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7.5  Eigen huis en tuin
Een scherp mes, een goed gevulde accu, een uitgerold verlengsnoer en het juiste groeimiddel. Men 
zegt wel het juiste gereedschap is het halve werk. Het is te hopen dat de groenvoorziening van deze 
kunstwerken, architectonische hoogstandjes van tuinen goed gereedschap tot hun beschikking 
hebben. We maken een rondje langs de velden en we nemen jou mee op onze reis. 

Benoem jij de naam van deze tuin en het juiste land waar we naartoe reisden?
Bijvoorbeeld: Kasteel van Versailles - Frankrijk

A:  Kasteel de Haar - Nederland    B:  Drummond Castle - Schotland

C:  Gardens by the Bay - Singapore   D:  Marqueyssac - Frankrijk

E:  Perdana botanical garden - Maleisië  F:  Halifax Public Gardens - Canada
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G:  Botanical Garden Curitiba - Brazilië  H:  Chenonceaux castle - Frankrijk 

I:  Chrysanthemum garden - China   J:   Peterhof Palace - Rusland / Verkhniy Sad - 
Rusland

7.6 Zelfs je naam is mooi…
De eerstvolgende Floriade wordt gehouden in Almere. Almere is één van de jongste plaatsen in ons 
land. Ook de betaald voetbalclub van Almere die in 2001 werd opgericht als FC Omniworld is de 
jongste BVO van ons land. 

Wat is de verbindende factor tussen onderstaande namen
Berry, Guus, Piet, Vito, Coen, Ricky en Wout?

A. Voornamen van topscorers van verschillende BVO’s
B. Namen van oud-voorzitters van diverse BVO’s
C. Namen behorend bij de mascottes van bepaalde BVO’s
D. Voornaam van speler met de hoogste uitgaande transfersom ooit van diverse BVO’s
E. Namen van hoofdtrainers die ooit het eerste elftal van een BVO trainde

 Antw:   C  
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7.7 Hoog maar niet droog
De eerste Floriade vond 
plaats in Rotterdam. Ter ere 
van deze tentoonstelling 
werd de Euromast 
gebouwd. Op dat moment 
het hoogste gebouw van 
Rotterdam. Wat het hoogste 
gebouw van Meerkerk is, 
is op zich niet zo moeilijk 
te raden. Je ziet hier een 
afbeelding van een groot 
aantal watertorens in 
Nederland. Begin bij het 
logo van Rijkswaterstaat en 
spring via paardensprongen 
naar de watertoren die 
naast De Tongelreep staat 
en daarna door naar onze 
eigen watertoren. 

Teken de paardensprongen 
in de afbeelding

Dit is 1 van de mogelijke 
antwoorden
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7.8 Dan verklaar in nu de Floriade voor geopend!
De opening van de Floriade wordt steevast gedaan door een lid van het Koninklijk Huis. In 2022 zal 
dit koning Willem Alexander zijn. ‘Collega koning’ Lambik opende geen tentoonstelling maar was in 
één van de vele avonturen van Suske en Wiske wel koning van een fictief land. Dit album van onze 
Belgische vrienden is al een oudje en gebaseerd op een roman uit 1894.

Welke roman zoeken we?

 Antw:  The prisoner of Zenda – Anthony Hope

7.9  Op de Floriade kun je rekenen
Even terug naar De Floriade. De Floriade heeft 6 keer plaatsgevonden op diverse locaties in Nederland. 
In parken, natuur- en recreatiegebieden. In de afgelopen edities zijn er veel exposanten geweest, 
gebouwen gebouwd en vierkante meters aan infrastructuur aangelegd.

Los onderstaande sommen in deze volgorde op met de volgende getallen:

 1262
 +  Aantal exposanten Floriade 2012 (130)
 -  Oppervlakte tentoonstellingsterrein Floriade 1972 in hectare (70)
 -  Hoogte van de uitkijktoren op de Floriade 1982 (76)
 /  Openingsdag voor publiek van de Floriade 2022 in april 2022 (14)
 +  Aantal dagen dat de Floriade 1960 duurde (185) =

Wat is de uitkomst van deze som?

 Antw:  274   
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8.0 Veilig Verkeer Meerkerk
Niet alleen in Meerkerk maar ook op vele andere plaatsen in het land staan heel veel borden. (Verkeers)
borden wel te verstaan. Om mal van te worden. Toch zijn ze nodig om al het verkeer in goede banen 
te leiden en alle verkeersdeelnemers veilig over straat te laten gaan. Onderstaande borden ben je vast 
weleens tegengekomen in  en rond ons dorp. 

Wat is weggelaten bij deze borden? 

    

A:  20

B:  30

C:  ingekleurde

D:  Rainbow Benelux BV

E:  Arkel

A B C D F
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8.1 Back to the future
De Malle Mergpijp brengt ons terug naar de voorhistorische onderaardse wereld van IJsland. We weten 
erg weinig van deze tijd. Waar we ook weinig van weten is de toekomst. Wij gaan vooruit in de tijd en 
doen een beroep op jullie vooruitziende blik.

Wat is de uitslag van de op 6 juni 2022 te spelen UEFA Nations League wedstrijd tussen IJsland en 
Albanië?

 Antw:  1-1                                                            -                                                                                  

8.2 Oranje boven
Ook mergpijpjes ontkomen niet aan de oranje gekte die er 
soms in ons land heerst. Of het er aantrekkelijk uitziet is nog 
maar de vraag. Wat een stuk aantrekkelijker is in oranje 
zijn de vaasjes die voor speciale gelegenheden rondom het 
Koninklijk Huis gemaakt worden. 

Voor welk lid van het Koninklijk Huis werd dit vaasje 
gemaakt?

A:  Amalia
B:  Juliana
C:  Wilhelmina
D:  Maxima
E:  Beatrix

 Antw:   E
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8.3  Kleur bekennen
Beenmerg is een ingewikkeld goedje. Het is het vloeibare weefsel en bloed in het binnenste deel van 
onze botten, ook wel de mergpijpen of mergholten genoemd. De vorming van bloedcellen gebeurt 
voor een belangrijk deel in het beenmerg van het bekken, de wervels, de ribben, het borstbeen en in de 
schedel. Moeilijk te begrijpen, een Rubiks kubus oplossen is makkelijker. Komt dat even goed uit…
Voor deze opdracht heb je namelijk een Rubiks kubus nodig. Houd de kubus voor je zoals op de foto 
aangegeven (voorzijde is groen, links is rood en boven is geel) 

Volg de onderstaande stappen en kleur het resultaat van de voor- en bovenkant hieronder in.

1. Verticaal links 1x van je af 7. Verticaal rechts 3x naar je toe
2. Verticaal midden 2x van je af 8. Verticaal midden 2x naar je toe
3. Verticaal rechts 3x van je af 9. Verticaal links 1x naar je toe
4. Horizontaal boven 1x rechtsom 10. Horizontaal onder 3x linksom
5. Horizontaal midden 2x rechtsom 11. Horizontaal midden 2x linksom
6. Horizontaal onder 3x rechtsom 12. Horizontaal boven  1x linksom

    
      

    
       Oplossing

8.4 Ik hoor je wel, maar ik zie je niet
Soms klinken geluiden je als muziek in de oren maar soms denk je wat hoor ik hier? 
Dit geluid klinkt misschien als blazen door een (merg)pijp maar dat is zeker niet het 
geval. Het is een dier. 

Weet jij welk?

 Antw:  Zebra
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8.5 Altijd weer een gezellig moment…
Een mergpijpje is een cilinder- of balkvormig gebakje 
op basis van crème, marsepein en chocolade. Klinkt als 
een echte lekkernij waarbij een lekker bakkie wel op zijn 
plaats is. De koffie hebben we voor jullie geregeld, kijk 
maar eens in de zakjes.

Welke 4 smaken koffie(pads) van Plus hebben wij  
voor je ingepakt?

Pad A:  Extra dark
Pad B:  Mokka
Pad C:  Mild
Pad D:  Dark

8.6 Plak je rijk
Een echt Nederlandse traditie is het sparen en plakken van zegeltjes. Plus Versteeg Meerkerk heeft de 
afgelopen jaren verschillende unieke spaaracties gehouden. 

Plak hieronder 1 spaarzegel van 4 verschillende spaaracties die Meerkerk aan het likken heeft gezet  
(in totaal dus 4 verschillende zegels).

8.7 Mergpijp op pootjes
Heb jij dat nou ook? Dat je langs een weiland rijdt, trek hebt en ineens wat mergpijpjes op poten in de 
wei ziet lopen  Onzin natuurlijk, maar een Lakenvelder rund zou met zijn ‘laken’ toch ook wel kunnen 
doorgaan voor het lekkere koekje. Wat weet u eigenlijk van de Lakenvelder?

A:  Hoe wordt de tekening van zwart/wit bij de Lakenvelder cavia en konijn ook wel genoemd?

 Antw:  Hollander tekening

B:  Waarom worden de wit lakense koeien ook wel kraamkoeien genoemd?

 Antw:  Overladen boeren kraamvrouw werd begraven met een wit laken over haar zwarte baar
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C:   Uit de paring van 2 goed getekende Lakenvelder runderen werd en wordt nog weleens een kalf 
geboren met een andere kleur. Welke kleur is dit?

 Antw: Zwart  

D:  Het Lakenvelder rund heeft een kruishoogte van minimaal ….cm. en maximaal ….cm. vul in.

 Antw:  126 – 136cm  

E:  Noem 3 bijnamen van het Lakenvelder rund.

 Antw: Parkrund 

  een sieraad voor het landschap  

  kasteelrund

  koetje voor het mooie 

  de Rolls Royce van de hobbyboer

8.8 Krassen, krassen, krassen
Kleurstof geblazen door een mergpijp heeft een 
belangrijke rol in het avontuur De Malle Mergpijp van 
Suske en Wiske in IJsland. De kleurstof die voor deze 
vraag van belang is is zilverpoeder. Vorig jaar hebben 
we heel veel zilverpoeder gekrast, namelijk tijdens de 
Plus Sponsorpunten actie. Krassen om codes bloot te 
leggen die de verenigingen punten opleverde welke een 
percentage van 15.000 euro waard waren.

Welke letters kwamen niet voor in de codes onder de 
kraslaag?

 Antw:   A O I U E  oftewel de klinkers
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8.9  Ultima Thule
Het verhaal van De Malle Mergpijp speelt zich af op IJsland zoals jullie weten. Dan is het ook wel 
aardig om de reisgids even door te nemen om zo wat van de cultuur van het eiland te weten te komen. 
Het merendeel van de IJslanders stamt af van Noorse en Ierse kolonisten en de cultuur van het eiland 
is daarom sterk beïnvloed door de Noorse cultuur. 

A:  Traditioneel gerecht in IJsland is Hákarl, wat drink je hier bij?

 Antw:   Brennevin 

B:  Onder welke naam is dit drankje plaatselijk ook bekend?

 Antw:  Black Death / Svarti Davði

C:  Welk orgaan mist de Groenlandse haai wat als gevolg heeft dat het verse vlees giftig is?

 Antw:     Nier

D:  Waar staan de kleuren van de IJslandse vlag voor?

 Antw:    Rood = vulkanische vuren  wit = de sneeuw  blauw = de lucht                                                                                                                                            

E:  Hoe heet dit gerecht? Zie foto (E)

 Antw: 			Hardfiskur

F:  Wat moet je met het gerecht van vraag E doen voordat je het kunt eten?

 Antw:    Om deze weer eetbaar te maken wordt deze geslagen tot hij 
weer een beetje soepel, zacht en kruimelig is   

G:  Wat zijn de 2 bekendste biermerken van IJsland?

 Antw:   Viking en Thule 

H:  In welke stad worden deze bieren gebrouwen?

 Antw:  Akureyi

I:  Hoe schrijf je “eet smakelijk” in het IJslands? 

 Antw: verði ykkur að góðu / njóttu kvöldverðarins

J:  Wat is het hoofdbestanddeel van dit gerecht? Zie foto (J)

 Antw:  Testikels van een ram

E

J
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9.0 Meerkerk een prachtig dorp maar ook een…
Als je goed zoekt vind je het youtube-kanaal met getuigenissen van verschillende Meerkerkers.  
O.a Maarten, Erik en Petra zijn aan het woord. 

Wat is de Meerkerk niet?
A:  Podcast
B:  Kerk van Baptisten Gemeente 
C:  Een boot
D:  Visgebied
   
 Antw:    C  
    
9.1 Personeel gezocht
Veel jongeren hebben een bijbaantje in de horeca. Want waar het
gezellig is, daar ben jij! Je gasten komen voor ontspanning. Of dat
nu is voordat ze naar het werk gaan, tijdens hun lunchpauze, na 
het werk of in het weekend. Daarom hangt er (bijna) altijd een 
ontspannen en gezellige sfeer wanneer jij aan het werk bent.

Zo was ook onze toekomstige koningin tussen de gasten te vinden.

A:  Wat is de naam van de horecagelegenheid waar ze een 
vakantiebaantje had en in welke plaats is deze?

 Antw:  Oase beachclub in Scheveningen  

B: Onder welk pseudoniem was ze daar actief?

 Antw:    Claire 

C:   Onze toekomstige koningin wordt ook al ‘Cocktail Queen’ genoemd. Wat is hoogstwaarschijnlijk 
haar favoriete cocktail?

 Antw:  Mojito

D:     De horeca is vaak vroeg op en laat naar bed. Welke muziek draait onze kroonprinses het  
liefst bij het opstaan?

 Antw: ‘Atje voor de sfeer’ / ‘Verdammt, ich lieb’ dich’ / Apres Ski
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9.2 Maffe wereldleiders en hun sport
In het heden en verleden zijn er verschillende wereldleiders aan de macht geweest
waarbij volgens velen een steekje los zit. Misschien een klap van de molenwiek
gehad of een goede optater tijdens het sporten? Want naast ‘regeren’ is ook sporten
een favoriete bezigheid of bezigheid geweest (in hun jonge jaren) van deze leiders.

Combineer de persoon met de sport. Door duidelijk lijnen van de ene afbeelding naar de  
andere te tekenen.
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9.3 Geen touw aan vast te knopen
Als je op Wikipedia de samenvattingen van de Suske & Wiske verhalen leest (en dat hebben jullie vast 
gedaan) is er vaak geen touw aan vast te knopen. Terwijl als je het betreffende avontuur als strip leest 
het allemaal best logisch te zijn. Beelden zeggen vaak meer dan woorden.

Hiernaast zie je twee afbeeldingen 
waarvan één uit een Suske & Wiske 
avontuur. De ander houden we even 
geheim. 

Wat is de verbindende factor tussen 
deze twee beelden?
 
 Antw:   Mr. Bigshot

9.4 Drink je drankje, slik je slokje
O jee, de bar staat open en de drank is weg. Tante Sidonia heeft wel een idee….Sus Antgoon. Sus neemt 
het niet zo nauw met de drank en is ook niet zo kieskeurig. Alles wat naar alcohol ruikt en in een fles zit 
giet hij naar binnen.

Ben jij wel kieskeurig? Weet jij de namen van onderstaande alcoholische dranken?  

A: Chivas Regal

E: Jack Daniels

B: Copper Head

F: Monkey Shoulder

C: Dewar’s

G: Nikka Whisky

D: Ferreira

H: Talisker
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9.5 Carrièreswitch 
Als tante Sidonia een nieuwe baan heeft, verdwijnt haar baas plotseling. Sus Antigoon blijkt er meer 
over te weten en vertelt onze vrienden dat de baas naar Moerenië is. Daar ontmoeten ze hun grote 
vijand: de Zwarte Madam die samen met de baas de aarde wil vernietigen. 

Wat staat er op het briefje wat Suske onder het bureau van 
Sidonia’s baas vindt?

 Antw:  “VHO DEVENDZ”

9.6 KUNST dat had een kleuter toch ook kunnen maken
Volgens Wikipedia is kunst de bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van 
vaardigheid en verbeelding. Het omvat een breed scala aan menselijke activiteiten, waaronder 
schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouwen, moderne mediakunst, theater, dans, muziek en zang, 
fotografie, film, architectuur, literatuur en poëzie.

Streetart is ook een manier van Art / Kunst 
wat niet iedereen kan waarderen!

Waar staat deze kunstige pinguïn in 
Meerkerk? 

 Antw:  Pr Marijkeweg bij het tunneltje 

I: The Macallan J: Vink Whisky
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9.7 Geld in het laatje
In de Maffe Maniak solliciteert Tante Sidonia op een baantje. Er moet toch brood op de plank komen. 
Haar toekomstige baas gaat op z’n zachts gezegd niet heel netjes met de centjes om. Dus goed om bij 
te houden hoeveel uur Tante Sidonia gaat werken.

Ze verdient €16,- per uur. Op maandag, dinsdag en donderdag werkt ze 8 uur per dag. Op vrijdag werkt 
zij een halve dag. Eén keer in de 2 weken werkt tante ook een halve dag op zaterdag; ze krijgt dan wel 
150% uitbetaald.

Hoeveel verdient Tante Sidonia gemiddeld per week?

 Antw:   € 496

9.8 Ghost protocol 
Nog even terug naar Sus Antigoon. Dit is natuurlijk geen gewoon personage in de diverse avonturen 
van Suske & Wiske. Sus is een spook of geestverschijning zoals we dat noemen. Over spoken en 
geesten doen heel wat verhalen de ronde, maar zijn ze waar?

 Wat weet jij van deze mysterieuze verschijningen? 

A:   Spookjagers gebruiken vaak een bepaalde apparatuur om spoken en geesten mee op te sporen. 
Wat is de naam van zo’n veelgebruikte meter?  

 Antw:   EMF-meter  

B:   Spoken zijn niet altijd onaardig. Zo is er bijvoorbeeld Casper het vriendelijke spookje. Welk dier, dat 
ook niet tot de levenden behoort, is Caspers vriendje? 

 Antw: Nightmare, spookpaard 

C:   Spoken en geesten moeten natuurlijk ook ergens wonen. Normaal gesproken doen 
ze dat in een eng spookhuis.  Spookhuizen vind je gek genoeg ook op kermissen en 
pretparken. Wat is de naam van het spookhuis in het filmpje?

 Antw:   Daemonium   

D:   Spoken bestaan niet…of toch wel? Volgens Nederlands bekendste circusartiesten hoeven we niet 
bang te zijn voor spoken. Weet jij waarom niet?

 Antw:   Spoken bestaan niet 
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9.9 Niet schrikken
In de avonturen van Suske & Wiske komen heel wat rare snuiters voor. In de Maffe Maniak bijvoorbeeld 
schuift er in ene keer een vogelverschrikker voorbij. Maar de ene vogelverschrikker is de andere niet. 
Onderstaand 5 verschillende verschrikkers. 

Weet jij wie of welke stem er schuilgaat achter deze schrikbarende figuren?

A:  Jamai Loman 

C:  Michael Jackson 

B:  Marc Marie Huijbrechts 

D:  Ray Bolger  

E: Jason Mantzoukas/Huub Dikstaal (NL versie) 
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AANVANG: LET OP! VANAF 19:30 UUR kun je je melden in de foyer van De Linde voor de 
geheime proef. 1 persoon van je team kan tussen 19.30 uur en 22.30 uur binnenlopen, maar je 
mag maar 1x de ruimte betreden.

Voor deze proef hebben we iemand nodig die goed verbanden kan leggen en daarnaast zijn/
haar klassiekers kent.

VUL DIT FORMULIER IN EN NEEM HET MEE!

 

TEAMNUMMER:  
 
TEAMNAAM: 

DEELNEMER:

ANTWOORD: The Sound of Music

AANTAL PUNTEN GEHEIME PROEF
(wordt ingevuld door de organisatie) 

GEHEIME PROEF 2022
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hoofdstuk 11 

Diversen

Welk team heeft de meeste algemene kennis?
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2.5  Er is zeker chocolade van te maken
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2.6  Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is…
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De grote vraag:

Wie mag zich een jaar lang het slimste team van Meerkerk 
noemen? Wanneer zullen we het weten? Tijdens de feestavond 
worden de winnaars bekendgemaakt. Daar wil iedereen toch bij zijn.

Wanneer:
Zaterdag 2 juli 2022

Hoe laat:
20:30 uur

Waar:
Dorpshuis “De Linde”

PRIJSUITREIKING 
DE MEERKERKSE KWIS 2022


