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Voorwoord
Beste deelnemers,
Voor jullie ligt het kwisboek van de 2e editie van de Brooker Kwis. Wie mag zich binnenkort het
slimste team van Bornerbroek noemen en wordt winnaar van de Brooker Kwis?
We hebben als organisatie wederom ons best gedaan om een typische Brooker Kwis in elkaar te
zetten. Je zult dus veel vragen tegenkomen over ons dorp, maar er zijn ook muziek- en
sportvragen, puzzels en algemene weetjes opgenomen. Ook hebben we een speciale opdracht
waarmee veel punten te verdienen zijn!
We raden jullie zeker aan het reglement (volgende pagina) eerst goed door te nemen. Maar om
alles in goede banen te leiden, alvast een aantal belangrijke aanwijzingen:
 Voor de speciale opdracht is van 19:30 tot 21.00 uur het Trivium geopend. Zorg dat je op tijd
bent want na 21:00 is het niet meer mogelijk om mee te doen aan deze opdracht! De klok die
wordt afgespeeld bij Erve Peeze is hierin leidend.
 De kerk is open van 19.30 uur tot 21.00 uur. Zie het kwisboek voor de bijbehorende vragen!
Wij hadden deze kwis niet kunnen maken zonder sponsoren. Onze dank gaat naar hen uit. Alle
sponsoren die een bijdrage hebben geleverd aan de Brooker Kwis staan verderop in het
kwisboek vermeld.

Wij wensen jullie heel veel plezier en succes vanavond!
We zien jullie graag op de feestavond, zaterdag 11 januari 2020 om 20.00 uur in het
Brookshoes voor de uitslag van de kwis.
Organisatie Brookerkwis,
Annelies Timmerhuis

Jan Platenkamp

Regina ten Asbroek

Henny Kuiphuis

Herman Platenkamp

Jannie Slot

Geke de Jong

Roy Ramakers

Ans Pigge

Karin Wes

Erik Pigge

Jaap Scholten

We danken Emmy Schipper, José Dood en Annet Schuurs voor hun bijdrage aan de Brookerkwis.

Voor noodgevallen kan Jannie Slot gebeld worden. Tel; 06-46244557
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Reglement
Lees de onderstaande punten goed door voordat je begint!


Het kwisboek kan om 19.00 uur opgehaald worden bij Erve Peeze.



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



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.



Er zijn 10 categorieën, die vaak uit meerdere blokken bestaan. Voorbeeld: categorie Kunst,
Cultuur & Muziek bestaat uit 9 blokken.



Per blok zijn er 10 punten te verdienen.



JOKER: Elk team mag op één blok de joker inzetten. Bij dit blok telt het aantal verdiende
punten dubbel. Op de voorpagina van het kwisboek kun je aangeven voor welk blok jullie team
de joker inzet. Je mag de joker niet inzetten op speciale opdrachten.



Dit jaar hebben we 1 speciale opdracht.
 Voor deze speciale opdracht is van 19:30 tot 21.00 uur het Trivium geopend. Verderop
in het kwisboek kun je lezen wat de speciale opdracht is. Zorg dat je op tijd bent want
na 21:00 is het niet meer mogelijk om mee te doen aan deze opdracht! De klok die
wordt afgespeeld bij Erve Peeze is hierin leidend.



Leg alle bladzijden van het kwisboek voordat het wordt ingeleverd op de juiste volgorde terug
in de map.



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



Het ingevulde kwisboek moet op 28 december 2019 om uiterlijk 23.30 uur worden ingeleverd
bij Erve Peeze. Te laat is te laat!



De tijd die leidend is en door de organisatie wordt gebruikt, is de tijd van de klok die bij Erve
Peeze wordt afgespeeld.



De uitslag van de Brooker Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de feestavond op zaterdag
11 januari 2020 vanaf 20.00 uur in het Brookshoes. Kom er met je hele team naar toe!



Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.



Bij bijzondere omstandigheden beslist altijd de organisatie.



Voor de buitenopdrachten geldt natuurlijk: hou je aan de verkeersregels!

Succes!
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1. Eten, Drinken & Allerlei
1.1.

Verschillende biersoorten (10 punten)

Van welke bieren zie je hier een stukje van het etiket. Noem het merk én het biersoort. Alleen als
je beide goed hebt ingevuld krijg je een punt. We hebben alvast 1 antwoord ingevuld.
Het 1e punt is dus alvast binnen!

Antwoord: Grolsch – Puur Weizen

Antwoord: Lingen’s - blond

Antwoord: Affligem - dubbel

Antwoord: Hertog Jan winterbier

Antwoord: Brouwersnös bokbier

Antwoord: Twents - Honing
tripel

Antwoord: Franziskaner weissbier

Antwoord: Texels Skuumkoppe

Antwoord: Westmalle (trappist)
- Extra

Antwoord: Grimbergen - Blond
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1.2.

Welke voorwerpen zie je op de foto’s? (10 punten)

Antwoord: Wasknijper

Antwoord: Garde

Antwoord: Schaar

Antwoord: Krant

Antwoord: Rits

Antwoord: Kleerhanger

Antwoord: Knop wasmachine / wasdroger

Antwoord: Klok / Wijzers van een klok

Antwoord: Pijpje bier

Antwoord: Duimstok
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1.3.

Welke voedsel zie je op de foto’s? (10 punten)

Antwoord: Mandarijn

Antwoord: Avocado

Antwoord: Mie

Antwoord: Saffraan

Antwoord: Kiwi

Antwoord: Venkel

Antwoord: Rozijn

Antwoord: Cashewnoot

Antwoord: Koffie

Antwoord: Aardbei
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1.4.

Bonen & Zaden (10 punten)

In de tas die jullie hebben gekregen zit een envelop met 10 bonen/zaden. Vermeld zo volledig
mogelijk de naam van deze bonen/zaden. Noteer de juiste naam bij het juiste nummer.
Antwoord: Sloveense/Oekraïense pronkboon

1.

Antwoord: Stamdroog boon, Drentse kievitsboon

2.
Antwoord: Stamdroog boon, bruine boon

3.

Antwoord: Witte snijbiet

4.
Antwoord: Zaad Agapanthus (grootbloemig)

5.

Antwoord: Zaad stokroos

6.
Antwoord: Zaad zonnebloem

7.

Antwoord: Zaad rode zonnebloem

8.
Antwoord: Stokslaboon (“overvloed”)

9.

Antwoord: Radijs

10.

1.5. Opdracht 1 (10 punten)
Maak onderstaande afbeelding zo exact mogelijk na.
Per goed onderdeel is er 1 punt te verdienen. Er zijn in totaal 10 onderdelen waar de organisatie
op gaat letten. Maak daarom onderstaande foto zo nauwkeurig mogelijk na!
Stuur de foto voor 23:30 naar brookerkwis@hotmail.com onder vermelding van jullie teamnaam.
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2. Puzzels
2.1. Los onderstaande puzzels op (10 punten)
Het is de bedoeling dat je bij elk van de negen woorden hieronder één letter vervangt, zodanig dat
er een ander woord ontstaat. Let op: bij het eerste woord vervang je de eerste letter, bij het
tweede woord de tweede letter, bij het derde woord de derde letter, enzovoort. De negen nieuwe
letter moeten, achter elkaar gelezen, een winters woord opleveren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vissen
smoren
beteren
schillen
instoppen
scheepje
verwennen
huisbazin
onderbeet

1. __issen
2. s__oren
3. be__eren
4. sch__llen
5. inst__ppen
6. schee__je
7. verwen__en
8. huisbaz__n
9. onderbee__

Het winterse woord is:
Antwoord: Schaatsen

2.2. WOORDSUDOKU (10 punten)
In deze woordsudoku moet elke rij, elke kolom en elk zwartomrand blok van drie bij drie vakjes,
negen verschillende letters bevatten: A, C, F, H, I, L, M, N en T. Ook de twee diagonalen (roze en
blauw) én de twee ‘golvende’ groepen vakjes (groen en geel) moeten aan die eis voldoen.
In de beide golvende groepjes ontstaat op die manier, van links naar rechts gelezen, een goed
Nederlands woord van negen letters.

Antwoord: Filmnacht + Nachtfilm
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3. School
3.1. Algemene Stephanusschool weetjes 1 (10 punten)
1. Wie was dit jaar de kleuterprins carnaval op de basisschool?
Antwoord: Joep Stamsnijder
2. Wie was dit jaar de kleuterprinses carnaval op de basisschool
Antwoord: Suze Versteeg
3. Hoeveel jongens zaten er per 1 oktober 2019 op de Stephanusschool?
Antwoord: 105
4. Hoeveel meisjes zaten er per 1 oktober 2019 op de Stephanusschool?
Antwoord: 100
5. Wat is het refrein van het schoollied?
Antwoord: “En als we na acht jaar de basisschool verlaten, dan denken wij met veel plezier
aan de school waar wij op zaten.”
.
6. Door wie is deze muziek gecomponeerd?
Antwoord: Wim de Witte
Welke leerlingen zijn "verstopt” op deze foto? (3 punten)

Antwoord: Thijs Blikmans
7.
Antwoord: Kitty de Witte
8.
Antwoord: Suzan Wools
9.

10. Hoeveel uitgangen (deuren)heeft de school? (Een dubbele deur telt als 1 deur)
Antwoord: 6

~ 12 ~

3.2. Algemene Stephanusschool weetjes 2 (10 punten)
Welke 2 groepsleerkrachten werden dit jaar 50? Benoem de voor- en achternaam (2 punten)
Antwoord: Rimke Vos

Antwoord: Carola Heuven

1.

2.

3. Je staat op de drempel van de hoofdingang.
Loop 7 grote stappen* vooruit. Sla rechtsaf. 6 stappen vooruit. Sla linksaf. 9 stappen vooruit. Sla
linksaf. 7 stappen vooruit. Sla linksaf. 9 stappen vooruit. Sla rechtsaf. 7 stappen vooruit. Sla
rechtsaf. 4 stappen vooruit. *Elke stap is 1 meter. Waar sta je?
Antwoord: In de keuken. (vraag onjuist gesteld; iedereen heeft deze vraag goed)

4. Wat wordt deze tekst bedoeld?
Antwoord: Het luiden van de
schoolbel

5. Hoeveel tegels met knikkerkuiltjes vind je op de speelplaats?
Antwoord: 6

6. Welke achternaam kwam per 1-10-‘19 het meest voor bij de leerlingen op de basisschool
Antwoord: Pigge
7. Wat is de naam van het overkoepelend bestuur van de dertien Katholieke scholen in het
grensgebied van Twente en Salland waar de Stephanusschool onderdeel van is?
Antwoord: Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand (SKOT)
Welke personeelsleden van de basisschool zie je hier?

Antwoord: Nienke Lammertink
8.

Antwoord: Marco v.d Velden
9.

Antwoord: Marieke a.d. Stegge
10.
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3.3. Algemene school vragen (10 punten)
“De hele middag spelen ze in de rivier. Haas heeft het niet warm meer. “Er staat een lekker briesje
op het water”, zegt hij. En Rat verzamelt de overgebleven stukken hout. Dan maakt hij een
kampvuur van als het donker wordt!”
1. Uit welk boek komt deze tekst?
Antwoord: Kikker en de warme dag.

2. Benoem de titel en de schrijver van dit boek
Antwoord: De Gorgels - Jochem Myjer

Los onderstaande Cito opgaven op;

3.

4.
Antwoord: 299 euro

Antwoord: 12.000

5.

6.
Antwoord: 3,6

Antwoord: B
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7.

8.

Antwoord: 17 euro

Antwoord: 1uur en 54 minuten

9.

10.

Antwoord: 10

Antwoord: 50 eeuwen

3.4. Opdracht 2 (10 punten)
In het tasje dat jullie hebben ontvangen zit een strook met daarop een zin in braille. Ontcijfer deze
tekst en noteer de zin hieronder. Voor iedere fout gaat er 1 punt van het totaal van 10 punten af.
De braille strook moet samen met het kwisboek worden ingeleverd.

Antwoord: Wie ziende blind is zal de wisselbeker in januari 2020 niet veroveren!
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4. Kunst, Cultuur & Muziek
4.1 Beantwoord onderstaande vragen (10 punten)
Hieronder staan fragmenten uit kunstwerken. Noem de voor en achternaam van de artiest.

1.

2.

Antwoord: Leonardo da Vinci

3.

Antwoord: Johannes Vermeer

4.

Antwoord: Edvard Munch

5.

Antwoord: Piet Mondriaan

Antwoord: Andy Warhol

Hieronder staan 3 nummers uit de top 40 van lang geleden. Beantwoord de bijbehorende vragen
Positie
Artiest
Titel
18
Koos Alberts
Eenmaal kom jij terug
22
Kim Wilde
You came
28
Piet Veerman
Whenever you need me
6. Van welke week, en uit welk jaar, was dit de Top 40?
Antwoord: Week 38 - 1988
7. Wat was de nummer 1? (benoem de titel én de artiest)
Antwoord: Sam Brown – Stop!
8. Wat staat er op nummer 40? (benoem de titel én de artiest)
Antwoord: Salt ’n Pepa – Push it
9. Op 37 staat een band met een bekende mascotte. Hoe heet de mascotte?
Antwoord: Eddie
10. De artiest op nummer 12 is afkomstig van een eiland. Op dat eiland is een TV-serie
opgenomen die in de VS uitgezonden werd tussen 2004 en 2010. Hoe heet de eerste
aflevering van het 4e seizoen van die serie?
Antwoord: The beginning of the End
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4.2 Muziekvragen 1 (10 punten)
1. Wat was de hoogste notering ooit voor ‘Kayleigh’ van Marillion, in de Top 2000?
Antwoord: 38
2. Hoeveel bandleden doen mee op het debuutalbum van UB40? (Zangers & vocalisten tellen mee!)

Antwoord: 8
3. Hoeveel weken heeft Bohemian Rhapsody van Queen in totaal in de NL Top 40 gestaan?
Antwoord: 24
4. Hoeveel naakte dames staan er op de originele hoes van ‘Electric Ladyland’ van Jimi Hendrix?
Antwoord: 19
5. Met hoeveel verschillende nummers hebben de Bee Gees bij de beste 1000 van de Top 2000
gestaan? (tijdens de kwisavond is de top2000 van 2018 benoemd).
Antwoord: 17 / 2
6. Volgens Katie Melua zijn er heel veel fietsen in Peking. En de Pretenders zingen over een
vriendje dat ver weg is….... Als je het aantal fietsen van Katie deelt door het aantal mijlen
waarover de Pretenders zingen, wat is dan de uitkomst?
Antwoord: 9 miljoen / 2000 = 4500.
7. Benoem onderstaande drie beroemde concertzalen. (Bij 3 goede antwoorden krijg je 1 punt)

Antwoord: 013

Antwoord: Royal Albert Hall

Antwoord: Ziggo Dome

8. Welk Brits warenhuis maakt er een traditie van om in december een song (vaak een cover) uit
te kiezen voor haar kerstadvertentie, vaak wordt dit nummer een grote hit.
Antwoord: John Lewis
9. Tel de antwoorden van de vragen 1 t/m 6 bij elkaar op. Wat is de uitkomst?
Antwoord: 4606 / 4591
10.

Onderstaande nummers hebben 1 ding met elkaar gemeen.... weet jij het?
a) The Beatles – Twist and shout
b) Elvis Presley – That's all right
c) Eminem – Lose it
d) Dionne Warwick - Alfie

Antwoord: Nummer in 1 take opgenomen / Allemaal Engelstalig
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4.3 Muziekvragen 2 (10 punten)
Beroemde snorren
De muziekgeschiedenis kent een aantal beroemde snordragers…herken jij de snor?

1.

2.

Antwoord: David Crosby

3.

Antwoord: Snoop Dogg

4.

Antwoord: Frank Zappa

5.
Antwoord: Lionel Richi

Antwoord: Nick Cave

1.
De volgende nummers waren eigenlijk geschreven voor een andere artiest. We zijn op zoek naar
de artiest voor wie het nummer oorspronkelijk bedoeld was.
6. Rocky your Body – Justin Timberlake
Antwoord: Michael Jackson
7. Toxic – Britney Spears
Antwoord: Kylie Minogue
8. Happy – Pharell Williams
Antwoord: CeLo Green
9. Call me – Blondie
Antwoord: Stevie Nicks
10. I don’t want to miss a thing – Aerosmith
Antwoord: Celine Dion
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4.4 Prentenboeken (10 punten)
We hebben allemaal prentenboeken gelezen of we lezen ze nog (voor). Schrijf de naam van de
dieren die hieronder afgebeeld staan.

Antwoord 1: Beertje Pippeloentje

Antwoord 6: Betje Big

Antwoord 2: Dickie Dik

Antwoord 7: Pip

Antwoord 3: Dolfje Weerwolfje

Antwoord 8: Siepie

Antwoord 4: Mr. Finney

Antwoord 9: Takkie

Antwoord 5: Barre

Antwoord 10: Rat

~ 19 ~

4.5 Twentse taal 1 (10 punten)
“Op den achtsten dag gaf God an de mèènsen het dialect. De Gröningers kregen hear dialect,
mien kearltie. De Drenten kregen hear dialect, God zee: Veur joe, volk. De Achterhokers kregen
hear dialect: Höken, höken! Zo kreeg elke strekke zien dialect, Broabant, Zeelaand, enz.
God kwam bie nen Twentenaar en zeg: Wat jammer noe, ik heb alle dialecten vot doan en heb der
gen één meer oaver. Den Tukker stun noast God met tröne in de ogen. God zag dat en kreeg völ
metlien met den eersten Tukker, lear um de haand op de schoolder en zee: Gen verdreet meer,
besten Tukker. Ie kriegt van mie de mooiste taal, ie zölt vanof noe de taal sprekken den God zelf
altied sprekt, mien eigen Goddelijke taal! En zo is de Twentse taal op de wereld köm.”
1. Wie heeft deze tekst geschreven? Geef de voor- en achternaam.
Antwoord: Fons Platenkamp
Welke Twentse gezegdes staan hieronder?

2. Wt nn br nch knt, dt vrt nch.

3. ll prmn n n drk

4. slrg n ’n rkkrt

5. chtr t'n hls prtn

6. dt vrs p 'n mmr!

7. kp n 't kssn, kp n 't str, tt mrn vr

8. H-j 't nst ndr 'n bm lgn?

Antwoord: Wat nen boer nich kent, dat vret e nich.

Antwoord: Alle proemn in ‘n drek

Antwoord: Sloerig in 'n rakkert

Antwoord: Achter oet'n hals proaten
.
Antwoord: Dat vrös oe op 'n emmer!

Antwoord: Kop in 't kussen, kop in 't stro, tot morn vroo

Antwoord: He-j 't nust oonder 'n boom lign?

9. Dn kk mt 't lnkrg n ’n rchtrtk

Antwoord: Den kik met 't linkeroge in 'n rechtertuk

10. n Twnt hlt z v 'n kt gbd n ’n
lng'n mtws

Antwoord: In Twente hoalt ze va 'n kot gebed en ’n laang’n
metwos
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4.6 Twentse taal 2 (10 punten)
Noem de Nederlandse naam van onderstaande dieren (10 punten).
1. Krèèjenstrekkels

Antwoord: Stekelbaarsjes

2. Barkemeier

Antwoord: (Kleine) lijster

3. Besseleer

Antwoord: Een wilde koe

4. Boonenpotter

Antwoord: Koekoek

5. Bouwmeisterkes

Antwoord: Kwikstaartjes

6. Bromworm

Antwoord: Meikever

7. Echel

Antwoord: Bloedzuiger

8. Geeteling

Antwoord: Merel

9. Heui’jspringers

Antwoord: Sprinkhaan

10. Kadolstermenneke

Antwoord: Winterkoninkje

4.7 Opdracht 3: ouderwets punniken (10 punten)
Punnik een zo lang mogelijke draad met het punnik klosje en de wol die in de tas is
meegeleverd.

Hoe moet je punniken?
Steek het uiteinde van je draad door je klosje. Wikkel de draad om de pinnen.
Doe dit van binnen naar buiten, de draad kruist zich aan de binnenkant. Als er
op iedere pin een lusje zit leg je de draad boven de lus op de eerste pin en haal
je de onderste lus over. Herhaal deze laatste stap tot het koord lang genoeg is.
Op internet zijn verschillende filmpjes te zien hoe je moet punniken.
Per 5 cm krijg je 1 punt met een maximum van 10 punten
Lever het punnikwerkje samen met een label van jullie teamnaam in tezamen
met het kwisboek.
Aantal punten:
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4.8 Beantwoord onderstaande vragen over de boeken (10 punten)
Tegenwoordig lezen we heel veel appjes en nieuwtjes op de smartphone. Maar er zijn ook nog
steeds veel mensen, jong en oud, die boeken lezen. Herkennen jullie de mooie, kenmerkende,
karakteristieke fragmenten? Noteer de titel van het boek en de naam van de schrijver.

Antwoord: Het diner
Herman Koch

Antwoord: Pogingen iets van het leven te maken
Hendrik Groen

Antwoord: Kieft
Michel van Egmond

Antwoord: Soldaat van Oranje
Erik Hazelhoff Roelfzema

Antwoord: De cursus omgaan met teleurstellingen
gaat wederom niet door
Herman Finkers

Antwoord: Judas
Astrid Holleeder
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Antwoord: Camera Obscura
Hildebrand

Antwoord: De zeven zussen
Lucinda Riley

Antwoord: Grand Hotel Europa
Ilja Leonard Pfeijffer

Antwoord: De Da Vinci Code
Dan Brown

~ 23 ~

5. Verkeer & Buitengebied
5.1 Beantwoord onderstaande vragen (10 punten)
Noem de namen van de buurten waar deze versiering tijdens de Pinksterfeesten is te zien.

1.

2.

Antwoord: Kanaalvlotters

Antwoord: Entersestraat / Krim

3.

4.
Antwoord: Maatkampslanden
Zonnedael

Antwoord: Tusveld

5.
Antwoord: Bornsestraat
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6. Wat is de oppervlakte van Bornerbroek in m2?
Antwoord: 17.380.000

7. Bij welke brug/viaduct staat dit verkeersbord?
Antwoord: Hoeselderbrug

8. Op welke datum was de 1e uitgifte van deze huis-aan-huis krant?
Antwoord: 11 september 2013

9. Waar tref je dit aan in de omgeving
van Bornerbroek? Noem de exacte
locatie.

10. Vanaf welke plek is deze foto
genomen?
Antwoord: viaduct bij sportpark
(Maatkampsweg)

Antwoord: Heylen / Newton Almelo
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5.2 Beantwoord onderstaande vragen (10 punten)
1. Hoeveel eikenbomen staan er tot aan de Grasbroekweg, aan de rechterkant tussen het
fietspad en de Lohuisstraat, als je vanaf de rotonde in Bornerbroek met de auto rijdt?
Antwoord: 14
2. Noem de naam van deze steen
Antwoord: Vredessteen / grenssteen

3. Geef de exacte locatie aan waar deze steen staat
Antwoord: op eigen weg behorende bij Breesegge 9

4. Wat is de som van de getallen die op onderstaande
wegwijzer (op de rotonde) ontbreken?
Antwoord: 30

5. Hoeveel witte strepen hebben de zebrapaden samen in de bebouwde kom van
Bornerbroek?
Antwoord: 24 witte strepen, 3 zebrapaden
6. Welk automerk is genoemd naar het Latijnse woord dat betekent “ik hoor”?
Antwoord: Audi
7. De rivier de Donau loopt door een aantal landen! Door welke landen loopt deze ?
Antwoord: Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Servië, Roemenië, Bulgarije,
Moldavië, Oekraïne
De afbeelding hiernaast zie je vaak op auto’s.
8. Hoe heet dit teken?
Antwoord: Ichtus symbool
9. Wat betekent dit teken?
Antwoord: Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser
10. Hoeveel vrijwilligers hielpen dit jaar mee om de Military Boekelo tot een succes te maken?
Antwoord: 1400
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5.3 Verkeer & Auto (10 punten)
Verkeerspleinen of verkeersknooppunten zijn vaak ingenieuze verbindingen van snelwegen. Hoe
heten de Nederlandse verkeersknooppunten op onderstaande afbeeldingen?

1.
Antwoord: Prins Clausplein

2.
Antwoord: Leenderheide
3. Bekijk de afbeelding hiernaast.
Op het kruispunt staat een agent die het verkeer regelt. In
deze situatie moet/mag de auto …………
Geef het juiste antwoord.
Antwoord: Rechtdoor rijden, links of rechts afslaan
Stoppen of wachten is fout, want hij moet rijden!
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Wat is het nummer op onderstaande lantarenpalen?

4.

5.
Antwoord: 014

6.
Antwoord: 5491

Antwoord: 5547

Onderstaande foto’s laten voorlampen van auto’s zien. Geef het merk en het type auto aan.

7.

8.

Antwoord: Ford Ka

Antwoord: Fiat 500

9.

10.
Antwoord: Renault Megane

Antwoord: Skoda Octavia
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5.4 Natuur & Land (10 punten)
Geef de naam van de 4 vogels die hieronder afgebeeld staan.

2.

1.
Antwoord: vink

Antwoord: zanglijster

3.

4.

Antwoord: winterkoning

Antwoord: staartmees

5. Hoe noemen we in de boerenstand dit gewas?
Antwoord: voederwiet

6. Wat is de naam van deze vogel?
Antwoord: Dodaars

Welke landen staan hier hieronder:
7. ikpsatna

Antwoord: Pakistan

8. nldsaiudt

Antwoord: Duitsland

9. riiemautan

Antwoord: Mauritanië

10. kaagmardsa

Antwoord: Madagaskar
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6. Sport
6.1 Locale sport 1 (10 punten)
Onderstaand team speelde een jubileumwedstrijd tijdens het 50 jarig bestaan van RKSV
Bornerbroek. Vul de namen in van de ontbrekende spelers:

1. Herman Slot

6. Vincent Mulders

11. Chris Brummer

2. Hans Semmekrot

7. Frans Wools

12. Erik ten Brummelhuis

3. Hans Slot

8. Gerald Schroten

13. Harry Kruders

4. Harry Schroten

9. Edwin westen

14. Harry Nitert

5. Benny Kruder

10. Clemens Lansink

9. Wie was de trainer van dit team?
Antwoord: Johan Spoler
10. Wie was de leider van dit team?
Antwoor: Tonnie Peeze
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6.2 Locale sport 2 (10 punten)
Van welke (oud) voetballers zijn onderstaande spelerspassen?

1.

2.
Antwoord: Richard Bomars

3.
Antwoord: Frans Wools

Antwoord: Michel Schroten

4. Welke sporten kunnen er bij de Ledo op dit moment worden beoefend?
Antwoord: Gym, Turnen, Bewegen op muziek, Volleybal
5. Wat kost de huur van een hele zaal in sporthal de Latei incidenteel voor 1 uur?
Antwoord: 35 euro / 80 euro
6. Wat kost een jaarkaart voor het hele gezin van de ijsvereniging Bornerbroek wanneer je
deze in november bestelt?
Antwoord: 12 euro
7. Wie had op 8 januari 2018 bardienst bij de Tennisvereniging Bornerbroek?
Antwoord: Hermien Lorkeers
8. Hoeveel bedraagt de contributie voor een senioren lid voor een heel jaar bij de
Tennisvereniging Bornerbroek?
Antwoord: 125 euro

9. Welke Bornerbroekse autocoureur was in
2017 winnaar van de Ramo én Twentecup?
Antwoord: Jelle Klaassen

10. Vermenigvuldig het antwoord van vraag 6 met 43589,75 en zet na 2 cijfers een punt. Dit is
de lengtemaat. Vermenigvuldig het antwoord van vraag 8 met 5316,168 en zet na 1 cijfer
een punt. Dit is de breedtemaat. Welke vereniging is op deze GPS locatie gevestigd?
Antwoord: IJsvereniging Bornerbroek
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6.3 Formule 1 vragen (10 punten)
Bij welk F1 team behoort deze auto?

1.

2.
Antwoord: Spyker

3.

Antwoord: Brawn GP

4.
Antwoord: Simtek

Antwoord: Footwork

5. Wie reed de snelste ronde tijdens de Belgische Grand Prix van 2012?
Antwoord: Bruno Senna
6. Welke coureur racete voor de volgende 3 teams: March, Surtees & Alfa Romeo?
Antwoord: Vittorio Brambilla
7. Op hoeveel Grand prix circuits die deel uitmaken van het huidige F1 seizoen wordt er
tegen de klok in geracet?
Antwoord: 6
8. Welk formule 1 team heeft de meeste races gereden zonder overwinning?
Antwoord: Arrows
9. Hoeveel F1 Grandprix overwinningen hebben Juan Manuel Fangio, Wolfgang von Trips
en Bernie Ecclestone gezamenlijk?
Antwoord: 24 + 2 + 0 = 26
10. In welk jaar werd de GP verreden met de minste coureurs/auto’s die daadwerkelijk over
de finish zijn gegaan?
Antwoord: 1996
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6.4 Algemene sportvragen (10 punten)
1. Hoeveel ballen liggen er op een snookertafel bij de start van een nieuw spel?
Antwoord: 22
2. Is het toegestaan om bij snelwandelen beide benen tegelijk van de grond te hebben?
Antwoord: Nee
3. Hoeveel weegt een discus bij vrouwen?
Antwoord: 1 kg
4. Wat was de 13e afstand in meters die bij het verspringen bij de heren is gesprongen in
groep B tijdens de allereerste WK Atletiek?
Antwoord: 7.38 meter
5. Wat is de tussenafstand van de horden bij het 400m hordelopen voor heren?
Antwoord: 35 meter
6. Hoeveel Grandslam titels heeft Björn Borg in zijn carrière gewonnen?
Antwoord: 11
7. Wie was de winnaar van de groene trui tijdens de tour van 2008?
Antwoord: Oscar Freire
8. Wanneer is FC Twente opgericht?
Antwoord: 1965
9. In welk jaar splitste de amateur tak van Heracles Almelo zich van de proftak?
Antwoord: 1974
10. Wat was de bijnaam van de keeper van de Belgische nationale ploeg tijdens het WK in
1986?
Antwoord: El Sympatico
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7. Kerk
7.1 Vragen in en rond de kerk (10 punten)
De kerk is open tussen 19.30 uur en 21.00 uur
1. Wie liggen er begraven in het eerste graf als je vanaf de Pastoor Ossestraat het kerkhof op
komt?
Antwoord: Hendrikus H. Winkel en Wilhelmina H. Winkel Engbersen.
2. Wat staat er op het bord bij de twee beuken op het kerkhof?
Antwoord: Deze twee rode beuken hebben de boom verkiezing "welke boom heeft de x-factor
in de gemeente Almelo gewonnen in 2009".
3. Welke letters staan op het kruis dat aan de gevel van de Mariakapel hangt en wat is de
Nederlandse betekenis?
Antwoord: INRI: Jezus van Nazareth, koning der Joden
4. Op het strooiveldje staat nu ook een zwarte zitbank. Welke naam staat daar op?
Antwoord: Geen
5. Wie staat er als laatste genoemd op het oorlogsmonument in het dorpspark?
Antwoord: Pater Herman Perik S.V.D. 12-2-1946.
6. Welke twee mensen staan onder het kruis op het hoofdaltaar?
Antwoord: Maria en de apostel Johannes.
7. Hoeveel beelden en afbeeldingen van Maria zijn er in de kerk te vinden?
Antwoord: 13
8. Hoeveel officiële zitplaatsen zijn er in de banken?
Antwoord: 378
9. Hoeveel staties hangen er in de kerk?
Antwoord: 14
10. Er staan 4 beelden op de consoles in de kerk. Wie zijn dit?
Antwoord:

Hart van Maria
Antonius van Padua (met lelie)
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Antonius abt,
H. Stephanus (met steen)

7.2 Zoek de verschillen (10 punten)
Tijdens de gezamenlijke brunch die op 7 juli was georganiseerd door Bornerbroek Doet liepen 2
personen in klederdracht. Op onderstaande foto zie je ze staan.
Ze zien er op deze foto echter anders uit dan op 7 juli! Noteer de 10 verschillen. Per goed gegeven
antwoord ontvang je 1 punt.

Antwoord 1: De tas

Antwoord 6: Marjo heeft geen horloge om

Antwoord 2: De stok

Antwoord 7: De ketting

Antwoord 3: De bijbel

Antwoord 8: De strik vh schort zit nu achter

Antwoord 4: De broche

Antwoord 9: Andere pet

Antwoord 5: Jan heeft een horloge om

Antwoord 10: klompen omgeruild
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8. De Doorbraak
8.1 Beantwoord onderstaande vragen (10 punten)

1. Welke Bornerbroekse aannemer ontdeed deze boerderij van asbest en verbouwde het
voorhuis?
Antwoord: Ruma
2. Wanneer werd dit doe- en informatiecentrum officieel geopend (dag-maand-jaar)?
Antwoord: 6 september 2019
3. Hoe luidt sinds die tijd de officiële naam?
Antwoord: Erve Peeze
4. Wie is de eigenaar van het pand?
Antwoord: Waterschap Vechtstromen
5. Hoe heet de beheerder van het gereedschap depot in de boerderij (voor- en achternaam)?
Antwoord: Bert Hoek
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6. Vanaf welke straat is deze foto gemaakt?
Antwoord: Bolscherlanden

7. Wat is de officiële naam van dit park?

8. Wat is dit?

Antwoord: Groene Delta

9. Hoe heet de wandelroute, die over deze
drijvende brug loopt?

Antwoord: Een vleermuizenbunker

10. Deze koeien maken deel uit van de
‘onderhoudsploeg’ van de ecologische zones
langs De Doorbraak. Wie is de eigenaar?

Antwoord: Ommetje (Bornerbroek)

Antwoord: (Marco en Willemien) Bonthuis
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9. Historie
9.1 Beantwoord onderstaande vragen (10 punten)

1. Welke boerderij staat hier afgebeeld?

2. Wat was het beroep van deze man?

Antwoord: Bolk

3. Wat was de bijnaam van deze man?

Antwoord: Kapper

4. Wat was het beroep van deze man?

Antwoord: Weer’s Gerrad

5. Hoe luidt de bijnaam van deze mevrouw?

Antwoord: Hoofd der school?

6. Schaatsen op ……… Hoe heet deze waterplas?

Antwoord: Kol’n Mientje

Antwoord: Bloom’n ven

~ 38 ~

7. Noem de voor- en achternaam van deze juffrouw.
Ze maakte in 1957 deel uit van het lagere school
team.

8. Welke 2 families woonden in dit huis?*
* Alleen bij beide goede antwoorden krijg je 1
punt.

Antwoord: Mies Kemperink

9. Wie is deze tuinman?

Antwoord: Braamhaar en van Rijn

10. De heer en mevrouw Arts. Zijn beroep was?

Antwoord: Lau van Rijn

Antwoord: Politieagent
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9.2 In welk jaar zijn deze foto’s genomen (10 punten)
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10. Dorp
10.1 Bornerbroek en omstreken 1 (10 punten)
1. Wie waren de oorspronkelijke bewoners van de Pastoor Ossestraat 32?
Antwoord: fam. Brummelhuis
2. Wie waren daarvoor de bewoners?
Antwoord: fam.Lubbers
3. Welk beroep had de bewoner van vraag 2?
Antwoord: Dieren (stieren)verzorger / Kunstmatig inseminator
4. Wat maakte de vrouw des huizes zelf?
Antwoord: Zij maakte karnemelk en boter
5. Wat verkocht ze aan de deur?
Antwoord: Zij verkocht karnemelk, boter en ook aardappelen, eieren en melk.

6. Waar staat deze ANWB paddestoel?

7. Waar staat dit bankje?

Antwoord: Einde schapendrift (kruising
Schapendrift / pepershaar / doodsweg)

Antwoord: Aan het einde van de
Schapendrift (bij Gerrit Katier)
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8. Waar hangt deze foto?
Antwoord: Bij bakkerij Steggink in de winkel

9. Door wie is dit schilderij geschilderd?
Antwoord: Miny Wigger
10. Waar hangt dit schilderij?
Antwoord: In het Theresiahuis trivium

10.2 Opdracht 4; schapen tellen (10 punten)
Ga naar het weiland links naast Lohuisstraat 28. Tel daar het aantal schapen.
Per stuks meer of minder -1 punt
Antwoord: 19
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10.3 Bornerbroek en omstreken 2 (10 punten)
In de Brookse stoet van bakker Steggink zitten de volgende ingrediënten: mixmeel, water,
volkorenmeel, gist, lijnzaad, zonnepitten, pompoenpitten, zemelen, maanzaad, sesamzaad.
1. Welk ingrediënt hoor er niet in te zitten?
Antwoord: Lijnzaad
2. Wanneer was de officiële opening van het nieuwe Theresiahuis? (DD/MM/JJJJ)
Antwoord: 24-6-1998
3. Wie heeft in het Twickel bos een Maria-afbeelding in een boom geplaatst?
Antwoord: Corrie Ensink
4. Wat is zijn bijnaam?
Antwoord: Corrie van de Posboer
5. Wie hebben jaren geleden een cameraploeg van een landelijke tv-zender van hun erf
gejaagd?
Antwoord: Gerrit en Johan Hofste
6. Wat is hun bijnaam?
Antwoord: de broers van de Pouwel
7. Wie is de eigenaar van het “veringscentrum van Europa”?
Antwoord: André Stamsnijder
8. Wat was de artiestennaam van bandparodist Hans Hilberink?
Antwoord: Roel Bierink
9. Op welke datum werd de eerste Bornerbroekse boekenmarkt gehouden?
Antwoord: 24 oktober 2019
10. Hoeveel sponsoren van de Brooker Kwis hebben een Y in de naam?
Antwoord: 1 & 2 (Easy Run, maar Westen Daktechniek heeft in zijn logo ook de zin
daksystemen staan, dus deze tellen we ook mee)

10.4 Opdracht 5; Torso tellen (10 punten)
In het Trivium staat een torso. Hoeveel zwarte ronde tegeltjes groter of gelijk aan 2 cm doorsnee
bevinden zich op deze torso? (indien exact goed 10 punten. Per 2 stuks meer of minder -1 punt).
Antwoord: 169
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Speciale opdracht (30 punten)
De speciale opdracht vindt plaats in het Trivium. Per team mag 1 speler een potje sjoelen!
De puntentelling bij het sjoelen is als volgt:
Na 3 beurten wordt er gekeken hoeveel stenen (schijven) er in elk van de vakken aanwezig zijn. Zit
er in elk vak 1 steen, dan krijg je 20 punten. Bij twee stenen in elk vak ontvang je 40 punten, 3
schijven 60, etc
Als het aantal in de vakken niet meer compleet is (dus niet meer in elk vak een gelijk aantal
stenen), dan worden de afzonderlijke punten in de bak bij de eerder opgetelde twintigtallen
opgeteld.
De maximale score die te behalen is 7 x 20 = 140 + 2 stenen in de 4. Het totaal aantal punten
komt hiermee op 148.
Onderstaande regels zijn van toepassing:
• Schijven die terugketsen tot onder de dwarsbalk mogen niet meer opnieuw gebruikt worden in
dezelfde beurt.
• Als een steen (half) op een andere steen komt te liggen mag deze niet meer gebruikt worden en
wordt weggehaald. Deze steen mag in een eventuele volgende beurt wel weer gebruikt worden.
• Schijven die buiten de bak raken mogen wel weer meespelen in een eventuele volgende beurt.
• De schijven worden niet gestapeld op de dwarsbalk. Dit voorkomt dat de stenen per ongeluk
omvallen bij een beurt en in dat geval niet meer gebruikt mogen worden.
• Na iedere beurt wordt door de wedstrijdleiding met de vinger langs de buitenkant van de
puntenvakken getrokken. Stenen die half in het vak zitten en die niet direct naar binnen gaan of
tussen de vinger klem komen te zitten, zitten niet in het vak en tellen dus niet mee.
De puntentelling voor de Brooker kwis is als volgt:
Sjoel punten

Brooker
kwis punten

0 – 10 punten
10 – 20 punten
20 – 30 punten
30 – 40 punten
40 – 50 punten

2
4
6
8
10

Sjoel punten

Brooker
kwis
punten
12
14
16
18
20

50 – 60 punten
60 – 70 punten
70 – 80 punten
80 – 90 punten
90 – 100 punten

Sjoel punten

100 – 110 punten
110 – 120 punten
120 – 130 punten
130 – 140 punten
> 140 punten

Brooker
kwis
punten
22
24
26
28
30

Om het voor de organisatie zo overzichtelijk mogelijk te houden gelden de volgende
huishoudelijke regels:
 Per team mag er 1 afgevaardigde een potje sjoelen.
 Er zijn 4 sjoelbakken aanwezig. Per 2 sjoelbakken staat 1 lid van de organisatie.
 Er wordt in een aparte ruimte gesjoeld. Als je nog niet aan de beurt bent wacht je in een andere
ruimte. Zo kunnen teams elkaar niet lastigvallen. Je hoeft je hier echter niet te vervelen…….
 Bij binnenkomst in het Trivium ontvangt de speler een nummer. Dit is de volgorde waarop er
gesjoeld mag worden. Diegene die als eerste komt is dus als eerste aan de beurt!
 Er kan tot 21:00 een nummer opgehaald worden. Wanneer je na 21:00 binnenkomt krijg je geen
nummer meer en kun je dus niet meer meedoen. Kom dus op tijd!
Wij verzoeken jullie om rekening te houden met de bewoners van het Trivium!
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Uitslag Sjoelen
1

De Musketiers

Pascal Extercate

68

14

2

Brookermix

Hans Koopman

76

16

3

Simple Minds

Rene Zuidhof

35

8

4

De Kanaaltrekkers

Tom Kruse

81

18

5

De Pastoortjes

Einhard ten Hove

108

22

6

Kleine buurt 2019

Bart Jansen

86

18

7

De Lubvosjes

Tom Voshaar

87

18

8

De krattn-rieders

Mike van Doorn

59

12

9

Zesde elftal

Frans Wools

88

18

10

De Hofbakkers

Monique Lohuis

74

16

11

De Bolschers

Joke

54

12

12

Zusters Franciscanessen

Bart Holtkamp

65

14

13

De Platenkamposjes

Luuk Slot

90

20

14

VANIOW (Van Alles Niks Is Ook Wat)

Herman Vos

95

20

15

Het Linschot

Jan Breteler

91

20

16

Maatveld-team

Melissa Poortman

88

18

17

De Schniederbuurt

Noor Winters

74

16

Leon Cattier

96

20

18

De Fraank

Woolderink

44

10

19

Jonge leu en oale bokk’n

??

66

14

20

Kampvolk

Theo Kremer

93

20

21

Buurman en Buurman

Bjorn Pigge

85

18

22

Meester Woolsstraat AWAOEIES

Judith Rutjes

86

18

23

Bonus team

Carly Besselink

77

16

24

BOKITO

Sverre van Tongeren

65

14

25

De Kuierhook

Anyal Hendriks

87

18

26

Team Merry Quizzmas

Lieke Brassinga

73

16

27

Team Schabbink

Nicole Schabbink

70

16

28

Die Kluge Leute van de Mors

Mick Stamsnijder

85

18

29

Grensvolk

Maud

75

16

30

Worker Landen

Lotte Scholten

58

12

31

De Krim

Benno Bemthuis

82

18

32

Eitje

Imke van der Klamp

82

18

33

De wijzen uit het oosten

Annemarie

52

12

34

Team Wigger

Mart Keizer

69

14

35

“Kiek’n Wat Wot”

Ruud Timmerhuis

91

20

36

Team Gouden Carolus

Rinus Barkel

85

18

37

Ratatouille

Ellis Oonk

86

18
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11. Bonusvragen
In de voorbereiding naar deze kwisavond heb je alvast wat bonuspunten kunnen scoren.
Per bonusvraag kun je 5 punten verdienen.

Wat is de oplossing van de rebus die tijdens Pinksterfeesten 2019 in de tent hing?
Antwoord: In Bornerbroek is iedereen welkom, jong en oud. (let op de komma!, hierdoor is er
maar 1 antwoord mogelijk)
Welke dansmariekes stonden er afgebeeld op de foto die te zien was tijdens het 44 jarig bestaan
van de carnavalsvereniging?
Antwoord:

Carolien Wilmink, Ingrid Wolf, Sylvia Sibum, Marieke Heerink, Annelies Otten,
Anneke Workel (per goed antwoord 1 punt, maximaal 5 punten)

Einde van de kwis!
Leg alle bladzijden weer in de juiste volgorde
en lever het kwisboek uiterlijk 23.30 uur in!
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Opdracht 1.5.
Man
1: Rechter hand onder het hoofd
2: TV kastje in de linkerhand (richten op de TV)
Vrouw
1: Telefoon aan het rechter oor
2: Zak chips op de schoot
Omgeving
1: Een kat (o.i.d.) op de rugleuning van de bank

Punten

Punten

Tafel
1: 2 kranten
2: TV Kastje op de kranten
3: 2 bierdopjes (1 naar boven + 1 naar onder)
4: Flesopener
5: kopje + schotel + lepeltje op het schoteltje

Punten
Totaal aantal punten:
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Punten

