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Teamnummer: 

 Voorwoord 
 

 

 

Beste deelnemers, 
 

Eindelijk in jullie bezit: het quizboek van de derde editie van de Bakelse Dorpsquiz 

“Bakelleien”. 

 
Na een zeer geslaagde editie vorig jaar, hopen wij als organisatie ook dit jaar weer een 

geweldige quiz voor jullie in elkaar te hebben gezet.  

 

De opzet van de quiz komt deels overeen met die van vorig jaar, maar er zijn ook 
verschillende verrassingselementen terug te vinden. Er zal een beroep gedaan worden op 

diverse talenten van de deelnemers, dus het is raadzaam om goed te bekijken wie waar 

ingezet gaat worden.  

 
Jullie enthousiasme en betrokkenheid bij de vorige editie heeft ertoe geleid dat wij als 

organisatie weer enorm gemotiveerd waren om er ook dit jaar een spektakel van te maken. 

Natuurlijk zijn wij ook dit jaar benieuwd naar jullie reacties om te bekijken wat we zeker 

moeten handhaven of eventueel aanscherpen.  

 
Wij wensen jullie allemaal een fantastische avond toe en Bakellei ze! 

 

Organisatie Dorpsquiz Bakelleien 

 

  
Foto: Joey Kuijpers 

 

Carla Jaspers – Theo Kanters – Franca Michels -  Joyce Martens – Mariëlla Brekelmans –  

Kayl Bouwmans - Willy Bouwmans - Anita Relou – Mandy van der Haas 
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 Belangrijk om te weten 
 

 

 

Lees de onderstaande punten aandachtig door voordat je begint met het maken van de 

quiz! 

 

De categorieën 
 

A Bakel d’n hort op  

 B ‘t Menselijk lichaam 

 C Waar ben ik?  
 D Bakel in de media 

 E Bakelse geschiedenis  

 F Sport 

 G  Rode oortjes 
 H Back to school 

 I Bakel het jaar rond 

 J Natuurlijk Bakel 

 K Sponsorvragen 

 L Geheime opdracht 
M Tot slot 

 

Wat zit er in de tas? 

 

Wat Waarvoor Na de quiz 

Quizboek  Terug in te leveren 

USB-stick 

Categorie D – Bakel in de media 

Categorie E – Bakelse geschiedenis 

Categorie J – Natuurlijk Bakel 

Terug in te leveren 

Poster Categorie C – Waar ben ik? Terug in te leveren 

Pennen  Mag je houden 

Envelop met inhoud Categorie A - Bakel d’n hort op Mag je houden 

 
Contact met de organisatie 

 

Bij problemen met de USB-stick, bel Willy Bouwmans: 0618509515  
Het noodnummer voor (overige) zéér dringende zaken, bel Anita Relou: 0613048355 

 

Verder belangrijk 

 
 Vul op elke pagina jullie teamnummer in. Niet ingevuld op de pagina = pagina wordt niet 

nagekeken. 

 De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld op de daarvoor aangegeven 

plaats. Aan een niet of slecht leesbaar ingevuld antwoord worden geen punten 

toegekend. Streep foutieve antwoorden goed door. 
 Zorg ervoor dat eventuele bijlagen die je tijdens de quiz zelf maakt, goed vindbaar zijn 

voor de organisatie. Niet desnoods alle losse zelfgemaakte bijlagen aan elkaar. 

 Gebruik een kladblaadje om het quizboek overzichtelijk te houden. 

 Voor elke categorie mogen alle denkbare hulpmiddelen worden gebruikt om het 
antwoord op de vraag te vinden. 

 

 Ieder team dat een joker heeft verdiend voorafgaande aan deze quiz kan op de 

bijgevoegde joker aangeven bij welke vraag zij de joker in willen zetten. Het totaal 
aantal behaalde punten voor deze vraag zal dan worden verdubbeld. Stop de joker weer 

terug in de tas. 

 

(zie ommezijde) 
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 Belangrijk om te weten 
 

 

 

 Het quizboek dient vóór 23:00 uur te worden ingeleverd bij de Diepstratenzaal in de 

Wilbertsdries. Zorg ervoor dat alle pagina’s op de juiste volgorde in de map worden 

teruggeplaatst.  

 Teams die het quizboek te laat inleveren spelen niet mee voor de prijzen! 
 Iedereen die deelneemt aan deze quiz is op de hoogte van het reglement, 

www.destemvanbakel.nl/bakelleien, en dient zich daaraan te houden.  

 Over de uitslag van de quiz kan niet gecorrespondeerd worden. Alle antwoorden en het 

quizboek zullen na de prijsuitreiking op de website geplaatst worden.  
 

De uitslag van de quiz wordt bekend gemaakt op zaterdag 17 november 2018. Deze 

feestavond wordt gehouden in zaal ‘De Zwaan’ in Bakel.  
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 Sponsoren 
 

 

 

 
 

 
 
 

  

Wij danken alle ondernemers die deze dorpsquiz mede 
mogelijk hebben gemaakt 

    

    

    

    

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq7Iidh8bWAhUEJFAKHTlMC34QjRwIBw&url=http://www.gemertsnieuwsblad.nl/&psig=AFQjCNHrX2TMboJDC1Bpt3U3dqChM1W1yA&ust=1506625423364747
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 Bakel d’n hort op  
Een quiz over Bakel wordt natuurlijk niet alleen maar vanuit de huiskamer gemaakt. Voor 

deze categorie moeten we d’n hort op! Voor sommige opdrachten zijn meer teamleden 
nodig. Bekijk de opdrachten dus goed en geniet intussen van ons prachtige dorp! 

 

001 Bakelse verenigingen 
 
Voor deze opdracht moet een lid van jullie team letterlijk d’n hort op. Op het Kerkplein 

worden gedurende de hele quizavond promotiepraatjes voor verschillende Bakelse 

verenigingen afgespeeld. Om welke verenigingen het gaat? Noteer ze hieronder:  

 
1. Musis sacrum 

2. Bavos  

3. VVPOB; de gezelligste Volleybalvereniging van Bakel! 

4. Kindervakantiewerk Bakel  

5. Ondernemersvereniging Bakel 

6. Aalander Muzikanten Bakel 

7. Carnavalsvereniging de Pierewaaiers 

8. Yellow Sox 

9. KBO Bakel 

10.  Kunst en Vermaak 
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 Bakel d’n hort op  

002 Raad je plaatje 
 

Al dwalend door ons dorp kom je een heleboel pracht en praal tegen, maar ook kom je 

verschillende logo’s van bedrijven tegen. In deze opdracht willen we graag van jullie weten 

in welke straat met huisnummer de volgende foto’s gemaakt zijn. 
 

 Tussen kunst en kitsch A.

 
 
 

 

 

Antwoord: Hoek 

Dorpsstraat/vd Poelstraat 

Antwoord: 

Akkerroosstraat 10 

Antwoord: 

Speelweide 15 

Antwoord:  

Hagelkruis 16 

Antwoord:  

Muziekhofje 31  

Antwoord:  

Hendriksstraat 59  

Antwoord: 

Julianastraat 9E 

Antwoord:  

Julianastraat 44 

Antwoord: 

Hooge braak 23 
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 Bakel d’n hort op  

 Ho-ho, van wie is dit logo?  B.

 
  

 

  

Antwoord: 

De Weert machines 

Antwoord: Elgran 

opleiding Bolle Akker 

Antwoord: 

Bazelmans 

Antwoord: 

Auto Mertens 

Antwoord: 

Icomo Jan Joosten 

Antwoord:  

Adriaans Straatwerk 

Antwoord: 

Slagerij Welten 

Antwoord: Rob Klaasen 

bouwbedrijf 

Antwoord: Tegelwerken 

van Lierop  
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003 Koopjesjagers 
 

Ook voor deze opdracht mag een teamlid d’n hort op. De opdracht kan vervuld worden bij 

de Jumbo in Bakel en luidt als volgt:  

 
Koop zoveel mogelijk verschillende producten voor de € 1,50 uit de envelop in jullie tas. 

Plak het bonnetje hieronder. 

 

Let op! Jumbo Bakel is vandaag tot 21.00u geopend. 
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004 Crazy Bakel 
 

Voor deze opdracht wordt jullie gevraagd een fotocollage te maken van 6 verschillende 

foto’s.  

 
 De collage moet uitgeprint worden.  

 Noteer jullie teamnummer op de achterzijde van de afdruk. 

 Stop de afdruk in de tas en lever deze tegelijk met het quizboek weer in.  

 
Maak de volgende 6 foto’s:  

 

 3 teamleden bij een geboortebord. 1.

 1 teamlid bij een Bakel kombord 2.

 3 teamleden met allemaal een Bakels Holevoortje in hun hand.  3.

 2 teamleden op een Bakels speeltoestel wat op een openbaar terrein staat.  4.

 3 teamleden met allemaal een kledingstuk van een Bakelse vereniging aan. 5.

 1 teamlid met het beeld “ons moeder en het kind” op het Kerkplein. 6.
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 ‘t Menselijk lichaam  

Teamnummer: 

Het menselijk lichaam is een ongelooflijk complex geheel. Het bestaat uit meerdere 

organen, honderden botten, honderden spieren en zenuwen, bloed en andere 
lichaamsvloeistoffen zoals speeksel, zweet en lymfe. 

 

005 Opbouw van ons lichaam 
 
Ons lichaam wordt uit onderdelen opgebouwd.  

 

Hoe noem je de 6 onderdelen van de opbouw van ons lichaam? Zie de bijbehorende 

afbeelding. 
 

 Onderdeel 1: Hoofd 

 Onderdeel 2: Hals 

 Onderdeel 3: Borstholte 

 Onderdeel 4: Buikholte 

 Onderdeel 5: Bekkenholte 

 Onderdeel 6: Ledematen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
Pagina | 14 

  
  
 

 ’t Menselijk lichaam  

Teamnummer: 

006 De bevalling 
 

De bevalling is de gebeurtenis waarbij aan het eind van de zwangerschap de foetus vanuit 

de baarmoeder van de moeder door het geboortekanaal of keizersnede naar buiten komt als 
baby. Direct na de bevalling wordt er een test bij de baby afgenomen. 

 

 Hoe heet deze test?  A.

Antwoord: Apgar- score 

 Door welke 3 personen kan deze test worden afgenomen? B.

Antwoord: De verloskundige, gynaecoloog of arts (die de bevalling heeft geleid neemt de 

test af). 

 Hoe vaak en wanneer wordt deze test gedaan? C.

Antwoord: De test wordt 3x afgenomen. Na 1 min, 5 min en 10 min. 

 Hoeveel punten kan de baby maximaal per keer krijgen? D.

Antwoord: 10 punten 

 De test geeft inzicht in de conditie van de baby op 5 vitale criteria. Welk criteria zijn dit? E.

Antwoord:  - Ademhaling    - Kleur van de huid 

   - Pols- en hartslag   - Reactie op prikkels 

   - Spiertonus 

 

 

007 SOA: Seksueel Overdraagbare Aandoening 
 

Heb je inderdaad een SOA opgelopen, waarschuw dan zo snel mogelijk je sekspartner(s). 

Het is pijnlijk om op te biechten, maar je doet de ander er uiteindelijk een groot plezier 

mee. Sommige SOA's geven bijvoorbeeld wel klachten bij vrouwen, maar nauwelijks bij 
mannen.  

 

Noem de 5 symptomen van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen. 

 

 Symptoom 1: Pijn of een branderig gevoel bij het plassen 

 Symptoom 2: Zweertjes, wratten of bultjes 

 Symptoom 3: Jeuk rondom de geslachtdelen 

 Symptoom 4: Afscheiding uit je vagina 

 Symptoom 5: Geelzucht 

 

  



 

 
Pagina | 15  

  

 

Teamnummer: 

 ’t Menselijk lichaam  

008 Grootste organen van ons lichaam 
 
Ons lichaam bestaat uit meerdere organen. Benoem de 10 grootste organen van ons 

lichaam en zet ze van groot naar klein in de juiste volgorde. 

 

 Antwoord:  

1. Huid  6. Nieren 

2. Lever  7. Milt 

3. Hersenen  8. Alvleesklier 

4. Longen  9. Schildklier 

5. Hart 10.  Prostaat 

 

 

009 Organen 
     

Een mens heeft meerdere organen. Organen zijn weer opgebouwd uit 4 soorten weefsels. 

Noem deze 4 weefsels.     

 
 Antwoord: Dekweefsel Bindweefsel 

  Spierweefsel Zenuwweefsel  

 

 

010 Botten 
 

Het lichaam wordt overeind gehouden door het geraamte bestaande uit 
botten, de zogenaamde platte beenderen, pijpbeenderen en 

onregelmatige beenderen. 

 

 Uit hoeveel botten bestaat ons lichaam? A.

Antwoord: 206 – 208 botten 

 Uit hoeveel botten bestaat de romp? B.

Antwoord: 50 botten 

 Noem de botten van het oor. C.

Antwoord: Hamer, aanbeeld, stijgbeugel 
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011 Huid 
 
De huid heeft een zeer veelzijdige functie. Enerzijds biedt het bescherming tegen invloeden 

van de buitenwereld, zoals mechanische beschadigingen, en het binnendringen van 

bacteriën en schadelijke stoffen. Anderzijds voorkomt het vochtverlies uit het lichaam.  

 
De afbeelding laat een doorsnede van de huid 

zien. 

Benoem de verschillende lagen van de huid.  

 
1. Opperhuid 

2. Lederhuid 

3. Onderhuid vetweefsel /  

Onderhuids bindweefsel 

4. Spieren 

 

 

 
 

012 Bloedsomloop 
 

De bloedsomloop is nodig om allerlei stoffen op de juiste plaatsen in je lichaam te brengen 

en er ook weer vandaan te halen. Een goed transportsysteem is dus onmisbaar. Het hart en 
de bloedvaten vormen dit transportsysteem. 

 

 Waaruit bestaat het bloed? A.

Antwoord:  Rode en witte bloedlichaampjes 

   Bloedplaatjes 

   Plasma 

 Bloed heeft een groot aantal functies en kan het best worden beschouwd als een B.

vloeibaar weefsel. Noem 5 functies van het bloed: 

Antwoord:  - Vervoersorgaan van zuurstof en voedingsstoffen 

   - Houdt de samenstelling van het weefselvocht op peil 

   - Verdediging tegen indringers  - Bloedstolling   

   - Centrale verwarming  - Transport van hormonen 

 De mens heeft een dubbele bloedsomloop. Noem de 2 bloedsomlopen. C.

Antwoord:  - Kleine bloedsomloop 

   - Grote bloedsomloop 
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 ’t Menselijk lichaam  

013 Massage 
 
Massage is de praktijk van het toepassen van gestructureerde of ongestructureerde druk, 

spanning, beweging, of trilling (manueel of met mechanische hulp) op de zachte weefsels 

van het lichaam. 

Massage geven is heel goed voor je lichaam. Je gebruikt bij massage verschillende 
technieken. 

 

 Noem zeker 7 soorten technieken die je kunt gebruiken bij masseren. A.

Antwoord: Effleurages   Vibreren  Hand over hand 

   Petrisages   Fricties  Duim over duim 

   Tapotements   Schudden  Intimiterend drukken 

 Eén techniek bij massages is ‘knedingen’. Wat is hiervan de juiste benaming? B.

Antwoord: Petrissages: Deze handgrepen worden ook knedingen genoemd. Dit is het 

kneden van spieren, te vergelijken met het kneden van brooddeeg.  

 Wat zijn de doelen/effecten van deze techniek ‘knedingen?  C.

Antwoord:  

- Het maakt de spieren soepeler, en het helpt bij het losmaken van plekken waar de 

huid is verkleefd met de spieren. 

 - Stimuleert ook het afvoeren van afvalstoffen uit de weefsels. 

- De doorbloeding wordt op een intensere manier en een diepere niveau dan bij 

effleurage gestimuleerd. 

 - Het weefsel en de zenuweinden worden op een aangename manier gestimuleerd. 

 Massage heeft als doel het lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren. D.

Er zijn een aantal factoren, de zogenaamde contra-indicaties, waardoor massage in zijn 

geheel (absoluut) niet uitgevoerd mag worden. Noem 4 van deze contra-indicaties.  

Antwoord:  - bij hartklachten en hartafwijkingen 

   - ernstige vaataandoeningen over het hele lichaam:  

   - teveel pijn en vermoeidheid 

   - besmettelijke huidziektes 

   - koorts 

   - infectieziektes 

   - steenpuist  
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 ’t Menselijk lichaam  

014 Vrouwelijke geslachtsorganen 
 
Aan elk lichaam komt een einde, dus hebben we steeds nieuwe lichamen nodig om de 

wereldbevolking in stand te houden. Daarom nu een vraag over de vrouwelijke 

geslachtsorganen. De inwendige geslachtsorganen van de vrouw zijn gelegen in het kleine 

bekken. 
 

 Noem de Latijnse benaming voor de 4 inwendige geslachtsorganen? A.

Antwoord: - Ovaria (eierstokken) 

   - Tubae (eileiders) 

   - Uterus (baarmoeder) 

   - Vagina (schede) 

 Noem de 10 uitwendige geslachtorganen van een vrouw aan de hand van de B.

onderstaande afbeelding.  

 

 

 

1. Vulva 6. Kleine schaamlippen 

2. Venusheuvel 7. Maagdenvlies 

3. Kittelaar (clitoris)  8. Schede 

4. Uitmonding van de urinebuis  9. Perineum 

5. Grote schaamlippen 10.  Anus 
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 Waar ben ik?  

Teamnummer: 

In deze rubriek maken we o.a. een verkenningstocht binnen onze gemeente en buurdorpen. 

 

015 Fietsknooppunt 
 

Al fietsend kan men de omgeving goed 

verkennen en met Fietsknooppunten een 

heuse fietsroute uitstippelen. Op je draadezel 
via knooppunten door de gemeente Gemert-

Bakel! 

 

 Zie de foto hier rechts. Welk A.

knooppuntnummer hoort op het 

vraagteken?   

Antwoord: 91 

 Hoeveel knooppuntenrouteborden B.

bevinden zich binnen de grenzen van 

Gemert-Bakel?  

Antwoord: 26 

 Noem alle nummers van die borden van laag naar hoog. C.

Antwoord: 09 – 10 –11 - 20 – 21 - 22 – 23 - 24 – 29 – 30 – 31 – 41 – 48 - 50 – 51 – 52 

– 53 – 54 – 55 - 56 – 57 - 65 – 66 – 67 – 90 – 91 
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 Waar ben ik? 
 

Teamnummer: 

 

016 Bebouwde kom 
 

Bij het binnenrijden van onze kerkdorpen word je welkom 
geheten en bij het verlaten van het dorp uitgezwaaid.  

 

Hieronder zie je de komborden uit onze gemeente. 

 

Vermeld de bijbehorende tekst die hoort bij het betreffende 
kombord. Dus zowel van het binnenkomen als het verlaten 

van de bebouwde kom. 

 

 
 

 
  

Gastvrij en gezellig 

Hòwdoe en tot wir us! 

Heerlijckheid Gemert!  

Tot Ziens! 

Een Beeld van een Dorp 

Da’s gezellig!  

Tot Ziens! 

Tot Ziens! 

Helemaal het einde! 

Een (h)echt dorp! 

(Uit ’t goede hout gesneden) 

Tot Ziens! 

Tot ziens! (Hou – t je goed!) 

Mooi dat het er is!  
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017 Waar ben ik? 
 

In de regio treffen we markante bouwwerken aan. In de tas bij het quizboek is een 
fotocollage-poster aanwezig. Hierop staan allerlei foto’s van bouwwerken binnen onze 

gemeente, maar bij enkele foto’s hebben we een uitstapje buiten onze gemeentegrens 

gemaakt.  

 
Vul bij elke foto de bijbehorende de plaatsnaam in. 

 

Vergeet je groepsnummer niet te vermelden bij het “Bakelleien” Pierke in het midden van 

de poster! 
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 Bakel in de media  

Teamnummer: 

Nieuws!! Bakel en zijn Bakelnaren zijn regelmatig terug te vinden in de media. In deze 
categorie wordt aandacht besteed aan zowel lokale, regionale als landelijke media. Welke 

Bakelnaren waren er in het nieuws en wat heeft zich allemaal in ons dorp afgespeeld? 

 

018 Omroep Centraal goes Bakel 
 

Bakel in de media begint natuurlijk bij de lokale omroep van Gemert-Bakel: Omroep 

Centraal. Door de jaren heen is er veel gebeurd in Bakel en hier heeft Omroep Centraal flink 

wat beelden van gemaakt. Op de USB-stick uit de tas zijn 10 fragmenten te vinden, 

verkregen uit het archief van Omroep Centraal.  
 

De vraag bij deze fragmenten is: Om welk evenement gaat het hier en in welk jaar heeft dit 

plaatsgevonden? 

 
Fragment Evenement/gebeurtenis  Jaartal 

1 Bavos 75 jaar 

 

2004 

2 Bakel kermis 
 

2003 

3 Pierewaaiers 44 jaar bestaan 

 

2007 

4 Zeskamp Bakel 

 

2016 

5 Tractorshow 

 

2002 

6 Opening kampterrein 

 

2005 

7 Inval hennepkwekerij Hoekendaal 

 

2001 

8 Opening Rabobank 

 

1998 

9 Torenloop 

 

2012 

10 Intocht sinterklaas 

 

1999 
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 Bakel in de media 
 

Teamnummer: 

019 Fake news 
 

 
 

In een wereld waarin 24 uur per dag nieuws via allerlei kanalen onze huiskamers 

binnenkomt, is er ook met regelmaat sprake van “fake news”.  

 
Voor deze opdracht moeten jullie een fictieve krantenkop verzinnen die gaat over Bakel en 

een bijpassende foto maken.  

 

 De krantenkop met foto moet worden uitgeprint. 
 Noteer jullie teamnummer en vraagnummer op de achterzijde van de afdruk. 

 Stop de afdruk in de tas en lever deze tegelijk met het quizboek weer in.  

 

 

  

Voormalig pand C1000 Bakel wordt nieuw 
hoofdkwartier voor organisatie Bakelleien 

Foto door Joey 
Kuijpers 
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 Bakel in de media 
 

020 De Korhoen 
 
Na jarenlang elke week bij veel huishoudens op de deurmat te vallen, is het weekblad ‘de 

Korhoen’ helaas uit het Bakelse beeld verdwenen. Wat weten we eigenlijk nog van HET blad 

van Bakel? 

 

 Door wie werd het initiatief genomen voor het oprichten van een informatieblad voor de A.

dorpen Bakel, Milheeze en De Rips en op welke datum was dit? 

Antwoord: Stichting Samenlevingsopbouw (S.S.O.) op 5 oktober 1971 

 Op welk datum en in welk jaar werd de eerste Korhoen uitgereikt? B.

Antwoord: 18 augustus 1972 

 Uit welke personen bestond op dat moment de redactie? C.

Antwoord: Bakel: L. Verbaarschot, J.Bekkers en J. v.d. Kam 

       Milheeze: G. Bennenbroek,  A.Altink en Th. V.d. Boomen 

       De Rips: H. Joosten-Kluijtmans 

 Wie heeft de naam De Korhoen aangereikt aan de redactie? D.

Antwoord: toenmalige streekarchivaris Emil van Emstede 

 Waarom is gekozen voor de naam de Korhoen? E.

Antwoord: De Korhoenders zijn gemeenschapsdieren en leven graag samen  

 met anderen 

 Wat klopt er niet aan de naam De Korhoen? F.

Antwoord: Verkeerd lidwoord, het is Het korhoen of De Korhaan/Korhen 

 Welk doel hadden de oprichters van de Korhoen voor ogen? G.

Antwoord: via informatieverstrekking te komen tot meningsvorming waardoor  

 de communicatie tussen Bakel, Milheeze en de Rips bevorderd wordt. 

 Wie stuurt er vanaf 1973 wekelijks een door haar zelf geschreven gedicht in? H.

Antwoord: M.C. Meulendijks 

 In welk jaar verschijnt de eerste Kerstkorhoen? I.

Antwoord: 1974 

 Het Parochieblad “Rond de Toren” is door Stichting Weekblad “De Korhoen” J.

overgenomen. In welk jaar was dat? 

Antwoord: 1987 (6 oktober) 

 Mede dankzij wie is de samenvoeging tot stand gekomen? K.

Antwoord: Pastoor van Vijfeijken 
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 Bakel in de media 
 

 Op deze datum verschijnt op de kaft naast de afbeelding van De Korhoen ook de L.

afbeelding van ……? 

Antwoord: de toren van de kerk van Bakel 

 Uit hoeveel woorden mocht een Korhoentje maximaal bestaan? M.

Antwoord: Maximaal 15 woorden 

 Op welke datum en jaartal werd de akte van Stichting Weekblad “De Korhoen” Notarieel N.

vastgelegd? 

Antwoord: 30 december 1983 

 Op welke datum kwam er een einde aan weekblad de Korhoen? O.

Antwoord: 6 mei 2016 

 

 

021 Teken de kaft van de Korhoen 
 

In 2009 komt een mooie nieuwe groene kaft voor de Korhoen met een aantal afbeeldingen. 

 
 Teken die kaft na! 

 Stop deze in de tas bij het quizboek met daarop het team- en vraagnummer.  

 Je kunt 2 bonuspunten verdienen als een originele Korhoen is toegevoegd bij inlevering 

van het quizboek. 
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022 Op de cover van.. 
 
Roddel en achterklap… Wat kun je in deze tijd nog geloven van wat er allemaal in de media 

geschreven wordt? Hieronder de cover van de tweede editie van “Baokelse Gossip”.  

 

Welke koppen zijn waar en welke zijn niet waar? 
 

 

Waar:      Niet waar: 

Toon Grassens kunstenaar…    Benthe Janssen naar finale…  

IVN redt vissen…     Ryan van den Akker heeft heimwee… 
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023 Bakel gaat nationaal 
 
Ook in de nationale media is Bakel regelmatig terug te vinden.  

In onderstaande tabel zijn verschillende koppen van media-uitingen weergegeven.  

Geef elke kop een verschillende kleur. Koppel de publicatiedatum en het publicatiekanaal 

aan de kop door deze dezelfde kleur te geven. 
 

Kop  Publicatiedatum  Publicatiekanaal 
     

Fittie tussen exen op Brabo-kermis. 

 

 
25 maart 2016 

 
NOS 

     

Nederlandse ontwaakt uit coma na 
autocrash Australië 

 
11 januari 2013 

 
RTL Nieuws 

     

Voetbalfans bestraft voor geweld 

 

 
04 oktober 2017 

 
Het Parool 

     

Ontroerend aanzoek: meester op zijn 

knieën voor juf 

 
10 september 2014 

 
Trouw 

     

IJzerdieven opgepakt in Bakel 

 

 
30 mei 2017 

 
Telegraaf 

     

David (19) runt een kindervoedselbank: 
'Zelfde kansen voor ieder kind' 

 
25 december 2009 

 Hart van 
Nederland 

     

Wederom grote controleactie bij 

recreatiepark in Bakel 

 
27 november 2009 

 
AD 

     

Dode door brand in Bakel 

 

 
31 oktober 2016 

 
Pow Ned 
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024 Listen to the radio 
 
Alle teamcaptains hebben via de mail een link 

ontvangen. Deze link bevat een radio-uitzending 

met o.a. bijzondere nieuwsfeiten uit Bakel en 

prachtige muziek van onze Bakelnaren.  
 

De radio-uitzending start stipt om 20.00 uur en 

over deze uitzending moeten jullie de volgende 

vragen beantwoorden. 
 

 Wat is de naam van het radiostation?  A.

Antwoord: Bakelleien FM  

 Wie is de presentator van het radio station? B.

Antwoord: Kayl Bouwmans 

 Met welk nummer begint de radio uitzending?  C.

Antwoord: Bakelliet - Wai hebben er zin in 

 Welke 'openingsjingle' wordt gebruikt voor de radio uitzending?  D.

Antwoord: Openingstune van de Top2000 

 Waar staat de studio van radio uitzending?  E.

Antwoord: Bakel 

 Wat voor muziek wordt er gedraaid in de radio uitzending?  F.

Antwoord: Lokale muziek 

 Wie is de eerste gast van de avond?  G.

Antwoord: Anita Relou 

 Wat is de functie van de eerste gast?  H.

Antwoord: Voorzitter van de dorpsquiz Bakelleien  

 Wanneer starten de voorbereidingen van de dorpsquiz?  I.

Antwoord: Na de carnaval 

 Welk nummer wordt door de eerste gast in de uitzending aangevraagd?  J.

Antwoord: Doe Mar Wa - Keep on the Road  

 Wie is de correspondente van het radio station?  K.

Antwoord: Joyce Martens 
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 Waar vond het eerste 'bizarre incident' plaats?  L.

Antwoord: Elektro Verberkt 

 Waar vond het tweede 'bizarre incident' plaats?  M.

Antwoord: Dorpsstraat 

 Hoe oud was de Bakelnaar van het tweede bizarre incident?  N.

Antwoord: 46 jaar  

 Wat is de vertragingstijd op de N604?  O.

Antwoord: 20 minuten  

 Waardoor was de hele weg richting Milheeze afgesloten?  P.

Antwoord: Moeflons 

 Wie was de zangeres van het nummer wat na de verkeersinformatie werd gedraaid?  Q.

Antwoord: Nicole Verstappen 

 Wie zingt het nummer ‘Baokel of Bakel’?  R.

Antwoord: Nicole Bouwmans 

 Wie was de tweede gast van de radio uitzending?  S.

Antwoord: Paul van Tiel (prins Paul d'n uurste) 

 Hoelang heeft de tweede gast uiteindelijk na gedacht over zijn titel?  T.

Antwoord: Na een weekend 

 Wat was voor de tweede gast een indrukwekkende activiteit?  U.

Antwoord: Ziekenbezoek, St. Josefheil 

 Welk nummer wordt door de tweede gast aangevraagd?  V.

Antwoord: Inne inne inne inne Baokel in de straot  

 Welke activiteit wordt genoemd door de tweede gast: ‘Voor Bakel, door Bakel’?   W.

Antwoord: Piereconcert / Jubileumweekend CV de Pierewaaiers / Piereweekend 

 Wie is de moppentapper in de radio uitzending?  X.

Antwoord: John Klaus  

 Hoeveel moppen worden er verteld?  Y.

Antwoord: 6 moppen 
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 Wat is het antwoord op de prijsvraag?  Z.

Antwoord: APGAR Score 

 Wat is de prijs?  AA.

Antwoord: 2 kaartjes voor de feestavond 

 Wie wint deze prijs?  BB.

Antwoord: Roel Niessen 

 Welke zanger covert Elvis en met welk nummer?  CC.

Antwoord: Martien Martens - Suspicious minds  

 Met welk nummer wordt de radio uitzending afgesloten?  DD.

Antwoord: Nelleke Brzoskowski - Mijn Dorpje 
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 Bakelse geschiedenis  

Teamnummer: 

Bakelse geschiedenis, daarvan is veel te vinden via het World Wide Web. Maar ook de 
Bakelse heemkamer herbergt veel documentatie en wellicht zijn enkele vrijwilligers je 

vanavond daar ter wille. In deze rubriek kun je putten uit vragen van weleer en andere 

leuke weetjes. 

 

025 Bakel 714/715 
 

Bakel werd voor het eerst genoemd in 714/715 in een afschrift opgemaakt in Bakel. Hoe 

heette deze akte (denk aan de juiste schrijfwijze)? 

 
 Antwoord: Liber Aurus Epternacensis 

 

 

026 Paleografie 
 

Op de bijgevoegde USB-stick tref je een PDF met de ‘Vercrijchbrief van de Pedel’ van 7 

bladzijden. Transcriberen van de gehele tekst tijdens de quizavond lijkt ons onbegonnen 

werk, maar we hebben toch een paar vragen. Wellicht lukt het je!  
 

 Wat is het eerste woord van de laatste regel op bladzijde 1 en wat betekent het in A.

modern Nederlands? 

Antwoord: naircomelingen (nakomelingen) 

 Welke vier dorpen worden op bladzijde 2 genoemd? B.

Antwoord: Aarle, Gemert, Deurne en Vlierden 

 Hoeveel cijns (bladzijde 3) moet er voor de Peel worden betaald? C.

Antwoord: 44 schellingen (zwarte tournoizen) 

 In het midden van bladzijde 4 staat “d’Abt van Affternaken”. Dat klooster bestaat nog D.

steeds. In welk land ligt het? 

Antwoord: Luxemburg 

 In het midden van bladzijde 5 staat “vreemde beesten”. Welke beesten worden daarmee E.

bedoeld? 

Antwoord: Vee uit andere dorpen 

 Welke stad wordt genoemd in de laatste regel van bladzijde 6?  F.

Antwoord: Brussel 
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027 Vergeten woorden 
 
In 14e -eeuwse protocollen van Oost-Brabant tekenden de schepenen al hun besluiten op. 

Simon van Wetten transcribeerde vele van deze oude aktes. Aan jou de taak om de 

betekenis van onderstaande (vergeten) woorden te definiëren. 

 
A Erfmangelen   Antwoord: Ruilen  

(Meestal werd er, zoals (veel) later in de ruilverkaveling, 

grond geruild, maar ook voorwerpen konden worden 

geërfmangeld) 

 
  

B Vernaderen Antwoord: Op grond van de familieband (“nader van 

bloed”) een verkoop ongedaan maken die een familielid 

heeft gedaan aan een ‘vreemde’. 

 
  

C Helmelinge vertegen Antwoord: De korenaar overhandigen aan degene die 

van jou je huis of grond heeft gekocht, als een teken dat 

alles is afgehandeld en het goed nu van die ander is. 

 
  

D Tochtrecht Antwoord: Het recht van vruchtgebruik  

(Als er één van een echtpaar sterft, is het erfrecht voor 

de kinderen, maar tot de tijd dat hij/zij overlijdt, heeft 

de overblijvende ouder het tochtrecht) 

 
  

E Malder Antwoord: De hoeveelheid graan die een particulier 

maximaal in een keer aan de molenaar mag aanbieden 

om te laten malen. 

 
  

F Vermomberd Antwoord: Een kind/jong volwassene die één of beide 

ouders kwijt is en onder toezicht staat van een voogd; 

 
  

G Oortje Antwoord: Een muntje met een kleine waarde (je laatste 
oortje versnoept hebben); 

 
  

H Vroed Antwoord: Niet wijs; de schepenen verklaren zich in 

moeilijke rechtszaken niet kundig genoeg. 

 
  

I Poene Antwoord: Ander woord voor boete  

(poene = pijn en een boete betalen doet zeer). 

 
  

J Eusedrop Antwoord: De overstek van een dak, daar vallen de 
druppels tijdens een regenbui van het dak en slaan 

putjes in de grond: de eusedrop 
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028 De pendule van de heemkamer 
 

 Hoe laat is het op de staande klok in de Heemkamer?  A.

Antwoord: Half 11 

 Op welk bouwwerk in Bakel tref je dezelfde tijdeenheid aan?  B.

Antwoord: St. Willibrordusmolen  

 Waar staat die tijd op de wijzerplaat voor?  C.

Antwoord: Borreltijd (hint van de schilder aan de molenaar) 

 

 

029 Kentekenplaat 
 

De voorloper van het huidige 
kentekensysteem waren provincienummers. 

 

 Aan welke Bakelnaar behoorde deze A.

kentekenplaat?  

Antwoord: Mies v.d. Heuvel 

 In welk jaar werd dit kenteken B.

uitgegeven?  

Antwoord: 1934 

 Waarvoor diende het kleine schild met “Bakel 8”?  C.

Antwoord: Taxivergunning 

 Wat is het merk en type van dit motorvoertuig?  D.

Antwoord: Ford 1947-48 DeLuxe Fordor Sedan Type 73-A 

 Aan wie behoorde het kenteken “N-78155”?  E.

Antwoord: H. (Driek) Sleegers 

 
 

030 Archeologie 
 

Op 16-05-2018 werd in Bakel op Hoekendaal 9a een archeologisch onderzoek verricht. Een 
bodemvondst van deze opgraving staat in de vitrine van de Heemkamer tentoongesteld. 

 

Het wordt gedetermineerd als…? 

 

 Antwoord: Grote fles van MAGGI 
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031 Schuiladres 
 
Op 10 augustus 1943 werden twee joodse jonge zonen gescheiden van hun ouders. Door de 

Joodsche Raad werd deportatie van de twee kinderen naar Auschwitz voorkomen en werden 

zij elders ondergebracht. Andre kwam in Bakel terecht en Benny in de Neerkant. 

 

 Bij welke Bakelnaren kwam Andre terecht (volledige naamsvermelding)? A.

Antwoord: Adrianus & Engelina Sleegers 

 Als eerbetoon werden zij naar Israël gehaald voor het planten van een boom. Op welke B.

datum vond deze hommage plaats?  

Antwoord: 4-1-1965 

 Ter gelegenheid waarvan?   C.

Antwoord: Yad Vashem 

 Gebeurtenissen van Andre en zijn familie tijdens de tweede wereldoorlog werden D.

opgetekend en uitgebracht. Hoe luidt de titel van dat boek?  

Antwoord: De klompen van Andre 

 

 

032 Auwerschoot 
 

 Op de Auerschootseweg 24 in Bakel was in het A.

verleden een winkel. Wat voor soort winkel 

was dat? 

Antwoord: Winkel voor huishoudelijke 

artikelen 

 Wat stond er met grote letters woordelijk B.

boven de winkelpui (raam)? 

Antwoord: HUISHOUDELIJKE ART 

 Onder welke naam stonden de uitbaters C.

geregistreerd? 

Antwoord: M. SLEEGERS-WIJNEN 

 Welk driecijferig telefoonnummer voerden zij? D.

Antwoord: 263 
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033 MC Bakel 
 
In de jaren 80 van de vorige eeuw had Bakel een heuse Motorclub. Aan de eigenlijke 

doelstelling kon niet worden voldaan zodat in 1996 werd besloten om de MC te laten rusten 

en af te wachten wat komen zou. 

 

 In welk jaar en maand werd MC Bakel opgericht?  A.

Antwoord: Januari 1985 

 MC Bakel heeft tussen oprichting en opheffing 2 voorzitters gekend. Wie waren dat?   B.

Antwoord: Sjef Gerris & Ben Romanesco 

 Hoe heette het contactblad wat zij C.

uitbrachten? 

Antwoord: “Het Kamwiel” 

 Op welke locatie werd hun eerste wedstrijd D.

verreden?   

Antwoord: Zaarvlaas in Bakel 

 In welk jaar en maand werd de MC definitief opgeheven?   E.

Antwoord: November 2001 

 

 

034 Brocant hulpmiddel 
 
Wat stelt de onderstaande foto voor en waarvoor diende het? 

 

  
 

Antwoord: Melkbus wandhaak voor het ondersteboven plaatsen van melkbussen  
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035 Peelrandbreuk 
 

 Breuklijnen vind je in de ondergrond van Gemert-Bakel, waaronder de Peelrandbreuk. A.

Wat zijn de namen van de andere breuken binnen deze Peelrandbreuk? 

Antwoord: Breuk van Gemert – Zuid   

       Breuk van Gemert    

       Breuk van Milheeze 

     Breuk van Handel 

 Aan de Esperloop nabij het Geneneind staat een soort van wegbewijzering van metaal B.

met een voorwerp erin. Waaruit bestaat deze ingesloten massa?  

Antwoord: IJzeroer 

 Hoe ontstaat zulke massa?  C.

Antwoord: Sedimentair gesteente ontstaan door neerslaan van ijzerverbindingen  

       uit water 
 

 Deze wegbewijzering voert je naar een zichtframe met een roestvrijstalen lijn dat laat D.

zien waar een breuk loopt. Het binnenwerk van het frame laat het achterliggende 

landschap zien. Wat is de beste afstand tot het frame om te zien waar de breuk loopt? 

Antwoord: 2 meter 

 

 

036 Koningslinde 
 

Bij de laatste Koninginnedag werd in Gemert als in Bakel een Koningslinde geplant. 

 

 Hoeveel uur zat er tussen het planten van deze twee bomen?  A.

Antwoord: 1 uurtje 

 Waar staat de Koningslinde in Bakel?  B.

Antwoord: Tegenover het pleintje van de Willemstraat 

 Wie waren aanwezig bij het planten?  C.

Antwoord: Jeugdnatuurwacht  IVN Bakel   

       het Dorpsoverleg  St. Willibrordusgilde  

       Musis Sacrum  Burgemeester van Zomeren 

       Voorzitter Oranje Comité (Pieter Reijnders) 

 En wat zo bijzonder was, de boom is geplant onder het genot van…?  D.

Antwoord: …een glaasje Oranjebitter 
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037 Museum ’t Zusterke 
 
Op Landgoed (Bospark) Bakel werd op 12-5-2018 

een klein museum geopend met voorwerpen uit de 

tijd van de wijkverpleging. 

 

 Wie verzamelde deze verpleegspullen?  A.

Antwoord: Anny Bennenbroek 

 Wie bedacht de naam “Museum ’t Zusterke”? B.

Antwoord: Francien Bergmans-Vriens 

 Waar staan de letters A.R. op dit Witgele kruis-C.

ornament voor?  

Antwoord: Aarle – Rixtel                                     

 
 

038 Gedenksteen 
 

 Waar is deze foto gemaakt?   A.

Antwoord: links van de kerk op begraafplaats 

 Wat voor betekenis heeft deze gedenksteen?  B.

Antwoord: monument voor het doodgeboren kind  

 Wat staat er op de gedenksteen geschreven?  C.

Antwoord: “Het geluk dat stil bloeide.  

Een klein nieuw leven dat groeide. Een wonder in 

de moederschoot geweven. Helaas ontplooit niet 

altijd een nieuw leven”. 
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039 Baaksters en vroedvrouwen 
 
Vroedvrouwen, het beroep wordt reeds genoemd in de 

bijbel. De eerste vroedvrouw die bij ons bekend is, 

was Jenneke van der Linden. Door problemen met de 

gemeente was het lastig invulling te geven aan dit 
ambt. Maar… 

 

 Welke vroedvrouw deed in 1923 25 verlossingen in A.

Bakel?   

Antwoord: Maria Nipperus - Donkers 

 Hoe werd zij ook wel genoemd?   B.

Antwoord: de Goei Vrouw 

 Waar woonde zij toen haar huis nog niet klaar was?   C.

Antwoord: Ziekenzaaltje hoek  Milheezestraat – Molenakkers (nu Sigmans) 

 Wie was er getrouwd met de lelijkste man van Bakel?   D.

Antwoord: Mijntje Jonkers 

 

 

040 Beeld uit de Pastorietuin 
 

Het onderstaande beeld is kortgeleden i.v.m. de 

verkoop van de pastorie weggehaald uit de 

pastorietuin en elders geparkeerd. 
 

 Wie is deze heilige?   A.

Antwoord: De H. Franciscus 

 Op welke gevel stond dit beeld 50 jaar geleden?  B.

Antwoord: Klooster van de zusters 

Franciscanessen in Bakel 
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041 Smalspoor 
 
De Beekse Peeldijk in Bakel is de 

oorspronkelijke weg van de turfvelden van 

de gemeente Beek en Donk. Over deze 

weg werd een tramspoorlijn aangelegd 
richting Milheeze. 

 

 In welk jaar werd deze tramspoorlijn A.

aangelegd?   

Antwoord: 1921 

 Hoe lang was deze spoorlijn in B.

kilometers?   

Antwoord: 25 Km 

 Waar splitste de spoorlijn zich naar C.

Deurne en Oploo?   

Antwoord: Hutjesven 

 Wat leidde tot een grote bosbrand op dit traject?   D.

 Antwoord: De ontsporing van een locomotief 

 Wat werd er hoofdzakelijk vervoerd op dit smalspoor tracé?   E.

Antwoord: Bouwmaterialen 

 

 

042 Rijksmonument 
 

De voormalige lagere school heeft de status van 

Rijksmonument.  

 

 Naar welke stijl is deze lagere school gebouwd?  A.

Antwoord: De stijl van de Amsterdamse school 

 Wat is het monumentnummer van dit pand?  B.

Antwoord: 518091 

 Per wanneer werd het ingeschreven in het C.

monumentenregister?   

Antwoord: 9 oktober 2001 

 Hoeveel inschrijvingen van rijksmonumenten tref je in Bakel?   D.

Antwoord: 9 
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043 Ik kan koken 
 
De heemkamer herbergt immaterieel 

cultureel erfgoed en daar horen zelfs 

receptenboeken bij. Doch de benaming 

van het aangegeven gerecht, volgens de 
beschrijving, doet iets ander vermoeden.  

 

 Onder welke rubriek staat deze A.

rijsttafel vermeld?   

Antwoord: Buitenlandse keuken 

 Onder welk nummer staat het B.

schaaltje (pijl) op tekening?   

Antwoord: 4 

 Wat ligt er op het schaaltje volgens de beschrijving?   C.

Antwoord: Frikadellen 

 

 

044 Sluitsteen 
 
Deze sluitsteen kwam vrij na aanleg van een fietspad 

van Gemert naar Bakel. 

 

 In welk jaar vonden deze werkzaamheden plaats?  A.

Antwoord: 1991 

 

 Waarin heeft deze zorgvuldig behakte steen B.

gezeten?   

Antwoord: De bakstenen duiker over de  

Esperloop nabij De Tolbrug 

 Wat was de reden van plaatsing destijds?  C.

Antwoord: Het wegtracé van Gemert naar Bakel werd in 1881 verhard 

 Hoeveel jaar heeft de sluitsteen dienst gedaan?   D.

Antwoord: 110 jaar 
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Sportfanaten uit Bakel en omstreken. Ook dit jaar kunnen jullie je sportkennis weer testen! 

Klaar voor de start.. go! 

 

045 Beachvolleybal 
 

Sinds de Olympische Spelen in 1996 is Beachvolleybal een Olympische sport voor mannen 

en vrouwen. Bij de zesde Spelen won Nederland voor het eerst een medaille op het 

onderdeel Beachvolleybal. Het was een bronzen plak bij de mannen.                                                                                                                                         
 

 Wie maakten deel uit van het duo dat die bronzen plak veroverde? A.

 In welk jaar en in welk land was dat? B.

 

Antwoord A Antwoord B 

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen   

  
    

In 2016 in Rio de Janeiro        

 

 

046 Voetbal 
 

Nick Viergever ging afgelopen zomer van Ajax naar PSV. 

Misschien wel de beste Ajacied die ooit naar PSV vertrok, 
was Gerald Vanenburg. En diverse PSV’ers gingen naar 

Ajax, al dan niet rechtstreeks. Zoals Labyad, Huntelaar en 

Jaap Stam die allemaal ooit bij PSV speelden en later bij 

Ajax terecht kwamen. Sommigen gingen rechtstreeks van 
PSV naar Ajax. 

 

Welke talentvolle oud-international en linkerspits verruilde PSV voor Ajax? 

 

 Antwoord: Peter Hoekstra 

 

047 Voetbal 
 
PSV, de club die als eerste in Nederland spelers in binnen- en buitenland kocht, won zijn 

eerste Europese prijs, de UEFA Cup. Hun tegenstander (met Johnny Rep in hun gelederen) 

werd over twee wedstrijden verslagen. Uit werd het 0-0 en thuis won PSV met 3-0. Johnny 

Rep, zoals gezegd, speelde als Nederlander bij dat team.                                                           

 

 Om welke club gaat het hier en uit welk land is de club afkomstig?   A.

 In welk jaar was dit?  B.

 Hoeveel Nederlanders telde PSV in die beslissende finale in zijn team? C.

 

Antwoord A Antwoord B Antwoord C 

Bastia uit Frankrijk              1976        11 spelers 
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048 Wielrennen 
 
Joop Zoetemelk was in 1985 de laatste Nederlander 

die wereldkampioen wielrennen werd. Leon van Bon 

was in 1997 de laatste Nederlander die na het WK op 

de weg bij de professionals op het podium stond. Hij 
werd derde in San Sebastian.  

En dan de vrouwen. Sinds 1985 zestien keer het 

podium op het WK op de weg voor vrouwen.  

 
Hoeveel wereldtitels haalden de Nederlandse 

vrouwen sinds Joop Zoetemelk binnen? 

 Antwoord: zeven 

 
 

049 Wielrennen 
 

Bij het NK Wielrennen voor Beloften in Hoogerheide 2018 eindigden 2 Gemertenaren in de 
top-10. Dylan Bouwmans belandde op de meest ongelukkige plek, hij werd vierde. Net 

naast het podium dus. Bryan Bouwmans finishte na een goede groepssprint als negende. 

Iedereen hier in Bakel weet natuurlijk dat dit tweetal proffietsers familie zijn van Willy 

Bouwmans. Zij zijn tevens de zoons van oud-profwielrenner Eddy Bouwmans. 

 
Eddy Bouwmans won de witte trui in de Tour.    

 

 In welk jaar was dat? A.

 Op welk plek in het eindklassement eindigde Eddy Bouwmans toen?    B.

 Hoeveel Nederlanders stonden in de top 20?  C.

 Wie waren die andere Nederlanders? D.

 En op welke plek eindigden deze Nederlanders? E.

 

Antwoord A Antwoord B Antwoord C Antwoord D Antwoord D 

1992 14e 4 Breukink 

Theunisse 

Rooks 

7e 

13e 

17e 
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050 Wielrennen 
 
In 2020 wil Utrecht de start van de Vuelta binnenhalen. Friesland onderzoekt of de start van 

de Tour naar Friesland kan komen. Nederland had al de start van de Vuelta, Giro en Tour.  

 

Hoe vaak startte de Tour de France in Nederland? 
 

 Antwoord: zes keer  

 
 

051 Basketbal 
 

Een van de beste Nederlanders in het Amerikaanse basketbal was 

Eindhovenaar Rik Smits. Hij werd in 1998 uitverkoren tot het NBA All 
Start team. Smits debuteerde in 1998 bij de Indiana Paces, haalde in 

2000 de NBA Finale, maar verloor van de Los Angeles Lakers. Maar 

Smits won dus geen NBA-titel.  

 

 Welke Nederlander werd wel NBA-kampioen?  A.

 In welk jaar? B.

 Voor welke club? C.

 

Antwoord A Antwoord B Antwoord C 

Francisco Elson 

 

2006 San Antonio Spurs 

 

 

 

052 Zwemmen 
 
Pieter van den Hoogenband is drievoudig 

Olympisch kampioen zwemmen, 16 keer 

Europees kampioen en 1 keer 

wereldkampioen.                                   
 

 Op welke leeftijd debuteerde hij op de A.

Olympische Spelen?  

 In welk jaar debuteerde hij op de B.

Olympische Spelen?  

 Op welke onderdelen/afstanden deed hij mee? C.

 En welke resultaten behaalde hij daar? D.

 

Antwoord A Antwoord B Antwoord C Anwoord D 

18 jaar 1996 Vrij slag 100 en 200 meter 
 

Tweemaal de vierde plek 
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053 Hockey 
 
Maartje Paumen was jarenlang de vedette en ster van het Nederlandse vrouwenhockey. Zij 

won met Hockeyclub Den Bosch tien keer het landskampioenschap. Ze won met Den Bosch 

negen keer de Europa Cup 1. Ze was topscorer aller tijden in de hoofdklasse. En zij werd 

met Oranje twee keer wereldkampioen, won vier keer de Champions Trophy, drie keer de 
Europese titel en won met Oranje Olympisch goud.  

 

 Hoe vaak won Maartje Paumen met Oranje Olympisch goud?  A.

 Waar en in welk jaar was dat? B.

 

Antwoord A Antwoord B 

2 keer 

     

Peking 2008  

Londen 2012 
 

 
 

054 Schaatsen 
 

Ireen Wüst werd afgelopen winter in haar geboorteplaats Goirle gehuldigd. De 

burgemeester maakte bekend dat Wüst een standbeeld krijgt in Goirle. Voor de vierde keer 
op rij kwam Wüst terug van de Olympische Spelen met eremetaal. Zowel in Turijn 2006, 

Vancouver 2010, Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018 haalde Wüst Olympische medailles: vijf 

keer goud, vijf keer zilver en een keer brons. Daarmee is Wüst de meest succesvolle 

Nederlandse Olympische sporter aller tijden.  
 

 Welke twee Nederlandse Olympiërs volgen haar op in de lijst van meest gewonnen A.

olympische medailles?  

 Hoeveel olympische medailles hebben zij op hun naam staan? B.

 

Antwoord A Antwoord B 

Sven Kramer   

Anky van Grunsven   

 

9 medailles  

9 medailles 

 

 

055 Handboogschieten 
 

In 2019 worden in Den Bosch de wereldkampioenschappen gehouden voor 

handboogschutters. In de vroege zomer van 2018 (dit jaar dus) lieten de Nederlandse 

handboogschutters zien tijdens de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City dat zij 
kanshebber zijn op het wereldkampioenschap in eigen omgeving.  

 

 Welke 3 handboogschutters kwamen voor Nederland in actie? A.

Antwoord: Sjef van den Berg Jan van Tongeren  

       Steve Wijler 

 Welk resultaat behaalden ze daar? B.

Antwoord: Goud 
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056 Motorsport 
 
Jeffrey Herlings is volgens sommigen voor de motorcross wat Max Verstappen voor de 

autosport is. Dat Herlings vroeg of laat wereldkampioen wordt in de koningsklasse staat in 

de sterren geschreven. Zijn talent heeft hij niet van een vreemde: zijn vader Peter Herlings 

was ook een succesvol motorcrosser. En als we het over motorcross hebben, mogen we 
nooit vergeten dat in deze omgeving de basis voor succes in de motorsport is gelegd door 

Frans “Frankse” Sigmans. Hij crosste 25 jaar lang, won twee keer de toen fameuze 

Motocross der Azen (1967 en 1968) en werd op 41-jarige leeftijd in 1988 nog kampioen in 

de viertakt klasse.  
In de jaren ’70 vocht Sigmans vele duels uit met een Achterhoekse crosser.  

                            

 Wie was deze crosser? A.

 Wat was de bijnaam van deze Achterhoekse motorcrosser? B.

 

Antwoord A Antwoord B 

Gerrit Wolsink   de vliegende [crossende] tandarts 

 

 

 
 

057 Baseball 
 

In de Haarlemse honkbalweek in juli dit jaar won Japan voor de vierde 

keer de Honkbalweek-titel. Er deden 6 landenteams mee aan het 
evenement. 

 

 Wie was de enige professionele speler tijdens de Haarlemse A.

Honkbalweek van 2012 in het team van Nederland?  

 En voor welke club speelde hij?  B.

 En wie was de scout voor Nederland tijdens dit toernooi? C.

 

Antwoord A Antwoord B Antwoord C 

Leon Boyd     

 

Burnaby Bulldogs Dave Draijer 
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058 Baseball 
 
Baseball is voor de meeste Nederlanders wel een 

bekende sport, maar eigenlijk weten we er over 

het algemeen niet zo veel van af. Nederland heeft 

door de jaren heen goede prestaties geleverd op 
EK’s, WK’s en ook de Olympische Spelen.  

 

 Welke wedstrijden van Nederland tijdens het A.

EK 2005 in Tsjechië eindigden met nul punten 

voor de tegenstander? 

Antwoord: Groot Brittannië – Nederland (0–4)      

       Nederland – Spanje (12–0)   

       Nederland – Tsjechië (3–0)         

       Nederland – Zweden (2–0)    

       Nederland – Italië (15–0)  

 Hoeveel professionals namen deel aan de Olympische Spelen in Beijing in 2008 bij het B.

Nederlands Baseball team, en voor welke clubs speelden zij? 

  

Naam Club 

Loek van Mil Beloit Snappers, USA 

Alexander Smit Sarasoto Reds, USA 

Shairon Martis Columbus Clippers, USA 

Yurendell de Caster Columbus Clippers, USA 

Juan Carlos Sulbaran American Heritage, USA 

Sharnol Adriana Rojos del Aguilla de Veracruz, Mex 

 

 Wie vormden het medisch begeleidingsteam tijdens de Olympische Spelen in 2000  van C.

het Nederlands baseball team? 

Antwoord: Frank Nusse (dokter) en Maarten Koper (Fysiotherapeut) 

 

  



  
   

 
Pagina | 47  

  

 

Teamnummer: 

 Sport 
 

059 Ijshockey 
 
De competitie wordt niet rechtstreeks beslist. Er zijn play-off 

wedstrijden met de vier hoogst geëindigde Nederlandse teams. 

 

 Hoe heet de Nederlandse ijshockey competitie? A.

 Welke teams waren de nummer 1, 2 en 3 van reguliere B.

competitie? 

 Wat waren de 4 hoogst geëindigde Nederlandse teams op C.

volgorde van de juiste ranking in de competitie van 2017-2018 die meespeelden in de 

play-offs? 

 Waar werden deze play-off wedstrijden gehouden? Noem het stadion en de plaats. D.

 

Antwoord A Antwoord B Antwoord C Antwoord D 

BeNe league 

 

1 The Hague (HYS) 

2 Flyers 

3 Bulldogs Liege 

Den Haag   

Heerenveen   

Nijmegen   

Geleen 
 

Thialfstadion in 

Heerenveen 

 
 

 

060 Ijshockey 
 
Ieder team heeft uiteraard haar eigen thuisbasis. 

 

 Hoe heet het stadion van de huidige Nederlands kampioen en waar ligt het? A.

 In ieder stadion hebben ze een mascotte. Welke waren dat met het Nederlands B.

kampioenschap. 

 En wie zat er in het pak? C.

 

Antwoord A Antwoord B Antwoord C 

De Uithof in  

Den Haag 

Heerenveen met Frizzly  

Nijmegen met Duveltje 

Hendrik Bakker 

Maikel kersten 
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 Rode oortjes  
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Met de rubriek Rode oortjes proberen we de deelnemende teams het 

schaamrood naar de kaken te laten stijgen. Kenmerk van 

verlegenheid! 
 

061 Oortjes van Bakelnaren 
 

Je kent dat vast wel: je hebt het warm of je bent druk bezig en je oren gloeien rood op. 

Waar komen die rode oren eigenlijk vandaan en moet je ervoor naar de dokter?  
 

Hier zie je oren van bekende Bakelnaren. Wie zitten er aan de volgende oren vast? Geef de 

voor- én achternaam. 

 

 
 

A. Paul van Tiel     F. Hans Leenders 

B. Antoon Verberkt    G. Joke Verberkt 

C. Francis van Gils    H. Mark Thijs 

D. Lambert Smits     I. Truus Sigmans-Koolen 

E. Peter Lucassen     J. Fred Kuijpers 
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062 Planten 
 
In de plantenwereld hebben alle planten een Latijnse naam. Omdat dit voor veel 

Nederlanders een nietszeggende naam is, zijn er Nederlandse vertalingen voor deze 

plantennamen. Sommige van deze namen zijn erotisch getint. Hieronder staan een 5-tal 

foto's. Zet de Nederlandse naam bij de planten.  
 

 
 

 A. Condoomplant     D. Venusplant 

 B. Clitorisbloem     E. Penisbloem (plant) 

 C. Tepelcactus 

 

 

063 Baby’s in Nederland 
 

 In welke week bevallen de meeste vrouwen?  A.

Antwoord: Week 40 

 In welke maand worden de meeste baby’s verwekt? B.

Antwoord: December 

 Op welke dag van de week worden de meeste baby’s geboren? C.

Antwoord: Dinsdag 

 Wat is de meest voorkomende geboortedatum? D.

Antwoord: 24 september 

 Heeft een volle maan invloed op de geboorte? E.

Antwoord: Helaas is het een fabeltje 

 In welk merk bed worden 1 op de 10 baby’s verwekt? F.

Antwoord: IKEA-bed 

 Wat was de leeftijd van de oudste vrouw bij de geboorte van haar eerste kind? G.

Antwoord: 63 
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064 Seksleven bij dieren 
 

 Welke mannelijke spin laat tijdens het paren zijn geslachtsorgaan achter?  A.

Antwoord: Nephilengys malabarensis 

 Welke apensoort heeft voorkeur bij stiekeme seks? B.

Antwoord: Makaken 

 Wat gebeurt er met de genitaliën van een dar tijdens het paren met de bijenkoningin? C.

Antwoord: Ze exploderen 

 Welk mannetje (welk dier) drinkt eerst een flinke teug urine voor hij van bil wil? D.

Antwoord: Mannetjes giraffe 

 Vrouwtjes bedwantsen hebben geen vagina. Hoe lost het mannetje dit op tijdens de E.

daad? 

Antwoord: Hij boort een gat 

 Welk vrouwelijk dier gaat dood als het een jaar geen gemeenschap heeft? F.

Antwoord: De vrouwtjes fret 

 Voor een succesvolle paring is het belangrijk dat de bananenslak een partner kiest die G.

exact even groot is. Als hij misrekend, dan blijft zijn penis vastzitten tijdens de 

liefdesdaad. Hoe komt het paar dan los? 

Antwoord: Dan bijt de slak een stuk van de penis af 
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065 Rooie Oortjes scheurkalender 
 
Rooie oortjes is een gagstrip die erotische humor bevat en bedoeld is voor volwassenen. Het 

eerste verhaal werd in 1990 gepubliceerd. De comics worden ook uitgebracht als 

scheurkalender.  

 
 Welk jaartal vertegenwoordigt het onderstaande plaatje? 

 En welk detail is anders?  

 
 

 

  Jaartal  Detail 
     

A. 

 

2019  mist letter E 

B. 

 

1995  mist ondertekening 

C. 

 

2018  groene polsband 

D. 

 

2008  motor mist jiffy 

E. 

 

2015  groene ogen 

F. 

 

1999  66. was 99 
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066 Oudste beroep 
 
Iedereen weet wel welk beroep als het 'oudste beroep' bekend staat. 

Dit beroep wordt in grote steden vaak op daarvoor speciaal ingerichte straatjes 

uitgevoerd.  

 
Schrijf van de onderstaande 'buurten' op in welke stad deze liggen. Het gaat in deze 

gevallen enkel om raamprostitutie. 

 

 De Wallen    Stad: Amsterdam A.

 Achterdam   Stad: Alkmaar B.

 Schipperskwartier  Stad: Antwerpen C.

 Nieuwe Markt   Stad: Nijmegen D.

 Noordkwartier   Stad: Brussel E.

 Begijnhof    Stad: Haarlem F.

 Glazen straatje   Stad: Gent G.

 Baekelandplein   Stad: Eindhoven H.

 

 

067 Kamasutra 
 

Vroeger kende men amper de verschillende Kamasutra standjes, maar vandaag kan 

iedereen het nirwana bereiken! Om welk standje gaat het? 

 

 Zij legt zich op haar rug neer, strekt haar benen en legt haar armen boven haar hoofd. A.

Hij legt zich op haar neer.  

Antwoord: Het nirwana 

 Hij legt zich neer en spreidt zijn benen. Zij zet zich op hem neer en draait haar hoofd. B.

Ze laat haar benen glijden in de richting van de schouders van haar partner, waarbij het 

bovenste deel van haar lichaam aan de voeten van haar partner ligt. Zij bepaalt het 

ritme! 

Antwoord: De worm 

 Zij ligt op haar partner met lichtjes gespreide benen. Hij begint met zachte bewegingen. C.

Dit standje is goed voor vrouwen die graag controle hebben in bed! 

Antwoord: Het bladerdeeg 

 Beide partners liggen op hun zij. In dit standje kan hij zijn partner strelen. Het is D.

aangeraden voor zwangere vrouwen. 

Antwoord: De lepelhouding 

 Voor deze klassieker ligt zij met haar benen open. Hij gaat op haar liggen. Deze houding E.

is stimulerend en eenvoudig; de partners kunnen elkaar kussen en oogcontact maken. 

Antwoord: De missionaris 
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 Zij gaat liggen met een gestrekt been en een opgetrokken been. Hij zit op zijn knieën op F.

haar en grijpt haar dij vast. 

Antwoord: Het Noorse kruis 

 Hij gaat op zijn rug liggen en zij gaat op hem zitten. Met de hulp van zijn partner zet hij G.

zich recht en zij klemt haar benen rond hem heen. De twee partners kunnen oogcontact 

maken en ook kussen. 

Antwoord: De spin 

 Zij knielt op handen en voeten en haar partner zit achter haar! Dit is een van de H.

bekendste standjes. Vermijd een te harde ondergrond. Je zult anders pijn in je knieën 

krijgen! 

Antwoord: Op z’n hondjes 

 Zij steunt met geplooide armen op bed en haar partner neemt haar benen vast. Dit I.

standje is vermoeiend; het is dus belangrijk om het af te wisselen met een ander! 

Antwoord: De kruiwagen 

 Hij zit neer en strekt zijn benen. Zij zet zich op handen en knieën met haar rug naar J.

hem toe. Hij bepaalt het ritme en kan haar borsten of billen strelen. 

Antwoord: De spaanse omelet 

 Zij ligt plat op haar buik, heft haar bovenlichaam op en rust daarbij op haar voorarmen. K.

Ze plooit ook een been. Hij ligt op haar en steunt op zijn handen. 

Antwoord: De sfinks 

 Dit is een comfortabele houding voor beide partners. Ze liggen op hun zij en kijken L.

elkaar in de ogen. Zij plaatst haar been op zijn heupen. 

Antwoord: Vertel me je droom 
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068 Erotische hotels 
 
Na al deze heftige vragen moeten we even bijkomen en waar kun je dit beter doen dan in 

een erotische hotel (resort). Hieronder vind je een 6 tal foto’s en het zijn stuk voor stuk 

geweldige locaties om je eens lekker te laten verwennen.  

 
Wat is de naam van het Hotel (resort) en in welk land is deze gevestigd? 

 

 
 

Naam: Oz’Inn  

Land: Frankrijk 

Naam: Love Hotel A’dam  

Land: Nederland 

Naam: Desire Riniera Maya Resort  

Land: Mexico 

Naam: Club Orient Resort  

Land: St. Maarten 

Naam:  Naturist Panorama  

Land: Griekenland 

Naam: Caliente Tampa  

Land: Florida USA 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
Pagina | 55 

  
  
 

 

 Back to school  

Teamnummer: 

We gaan weer even terug de schoolbanken in. We begonnen jaren geleden op die 

basisschool waar we voor het eerst leerden lezen, schrijven en rekenen. Later werd dit het 

Nederlands en Wiskunde op de middelbare school. Een tijd om nooit te vergeten. Maar 
herinner jij je, naast je streken in de klas, nog iets van de lesstof??   

We beginnen vooraan, op de basisschool… 

 

069 Taal in groep 6 
 
Omcirkel het juiste antwoord. 

 

 In welke zin is het schuin gedrukte woord fout gespeld? A.

 

A. Hij heeft veel interesse voor de natuur. 

B. De buurman is een gierigaard. 

C. Op vakantie beleefde ze veel avonduren. 

D. Zij is erg creatief. 

 Wat is de betekenis van het woord: echter? B.

 

A. dus 

B. van 

C. tegen 

D. maar 

 Wat is het meervoud van de schuingedrukte woorden? C.

 “Er staan veel kanon op het kasteel”. 

 

A. kanonen 

B. kaanonen 

C. kannonnen 

D. kanonnen 
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070 Rekenen in groep 7 
 
Omcirkel het juiste antwoord. 

 

 Van breuk naar getal.  A.

 3/5 = 

 

A. 0,4 

B. 0,5 

C. 0,6 

D. 0,7 

 Reken de volgende som uit. B.

 4/5 = 

 
A. 0,15 

B. 0,5 

C. 0,75 

D. 0,8 

 Reken de volgende som uit. C.

 42 + 51 -77 + 9 - 8 + 71 = 
 

A. 78 

B. 88 

C. 107 

D. 188 
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071 Wereldoriëntatie in groep 8 
 
Bestudeer de kaart van Europa en beantwoord dan de volgende vragen. 

Noteer de juiste letter. 

 

  
 

 Karin is op vakantie in een land dat vroeger Joegoslavië heette.  A.

Zij is op locatie: F 

 Assan is geïnteresseerd in de 2e Wereldoorlog. Hij bezoekt het strand waar de landing B.

tijdens D-Day werd uitgevoerd.  

Hij is op locatie: C 

 Hans maakt een boottocht door de Adriatische zee.  C.

Hij is op locatie: E 

 Jorge is op vakantie in een gebied dat bekend staat als Baskenland.  D.

Hij is op locatie: D 

 Marie is op vakantie in het grootste olieproducerende land van Europa.  E.

Zij is op locatie: B  
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072 Studievaardigheden in groep 8 
 
Jelle woont met zijn ouders en twee zusjes in Amsterdam. Zijn vader zou zonnepanelen, 

voor het opwekken van elektriciteit, op het dak willen plaatsen. Hij weet zeker dat dit goed 

is voor het milieu. Hij twijfelt nog of hij hiermee ook een besparing in de kosten kan maken. 

 
Reken jij het met de volgende gegevens voor hem uit? 

 

 
Grafiek: "Elektriciteitsverbruik naar grootte huishouden" 

 

 Hoeveel gebruiken ze nu gemiddeld aan elektriciteit in kWh per jaar?  A.

Antwoord: 5.450 kWh per jaar 

 De zonnepanelen die worden geplaatst leveren 3.600 kWh per jaar aan elektriciteit. B.

Hoeveel procent kan hij besparen op het gemiddeld verbruik?  

Antwoord: 66% per jaar 

 De zonnepanelen die worden geplaatst kosten € 7.200,-. Hoe lang duurt het voor dat C.

Jelle zijn vader de kosten van de zonnepanelen heeft terug verdiend?  

Antwoord: ongeveer 10 jaar 
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073 Natuur- en scheikunde op het VMBO 
 
Honden worden vaak los vervoerd in een auto. Bij een botsing is dat erg gevaarlijk voor de 

hond en de bestuurder van de auto. De hond vliegt bij een botsing tegen de bestuurder 

voorin de auto. 

Op de foto zie je een botsproef met een verzwaarde speelgoedhond en een dummy (pop). 
 

 
 
Bij de botsproef rijdt een auto met constante snelheid van 13,9 m/s (50 km/h) voordat hij 

tegen een muur rijdt. 

 

 De auto heeft een massa van 645 kg. Bereken de bewegingsenergie van de auto voor de A.

botsing. 

Antwoord: Ek = 62,3 kJ of 62.310 Joule  

 In welke energiesoort wordt die bewegingsenergie tijdens de botsing hoofdzakelijk B.

omgezet? 

Antwoord: Warmte 

 Tijdens de botsing is de vertraging van de auto 228 m/s². In welke tijd komt de auto tot C.

stilstand? 

Antwoord: 61 ms 
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074 Maatschappijleer op het VMBO 
 

 Welke rechterlijke instantie of rechter moet op de lege plek in de onderstaande tekst A.

worden ingevuld? 

 
 

 De onderstaande tekst is het voorblad van een requisitoir. Welke functie moet er op de B.

puntjes bij (1) worden ingevuld? 

Antwoord: Officier van Justitie 

  
 

 

  

Uitspraak in zaken overtredingen Culemborg  

 

ARNHEM - ____De kantonrechter___ heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaken 

van vijf personen die verdacht werden van overtredingen in de wijk Terweijde in 

Culemborg in januari 2010. Op dat moment was in deze wijk een noodverordening 

van kracht. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot een geldboete van € 200 voor 
het overtreden van de noodverordening, omdat hij niet direct wegging toen de 

politie hem daartoe een aanwijzing gaf en omdat hij zijn identiteitsbewijs niet 

overhandigde. Een 23-jarige man is veroordeeld tot een geldboete van € 150,- voor 

het in strijd met de noodverordening in de auto bij zich hebben van een 
schroevendraaier, stanleymessen en een wandelstok. Verdachte is vrijgesproken 
van het bij zich hebben van een honkbalknuppel. 

Requisitor 

 

In de strafzaak tegen: 

Verdachte A. van V. 

Geboortedatum 20 februari 1970 

Parketnummer 06/580197/08 

 

Mr. J.M. Fröberg 

… (1) … 
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075 Nederlands op de HAVO 
 
Lees de onderstaande tekst en beantwoord de bijbehorende 2 vragen. 
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 Wat is de functie van de eerste alinea gelet op het vervolg van de tekst? Omcirkel het A.

juiste antwoord. 

A. Anekdote 

B. Constatering 

C. Probleemstelling 

D. Voorbeeld 

 “De omslag in het denken heeft zich al op vele terreinen voorgedaan.” (regels 47-48).  B.

Welke vier terreinen worden in de tekst genoemd?  

Antwoord: Onderwijs  Gezondheidszorg 

       Veiligheid   Arbeid en inkomen 

 
 

076 Wiskunde op de HAVO 
 

T-Shirts 
Thai-Tee is een onderneming in Thailand die T-shirts produceert voor de 

Amerikaanse markt. 

Thai-Tee kan maximaal 200.000 T-shirts per jaar produceren. 

De formules voor de totale opbrengst TO en de totale kosten TK zijn: 

 
TO = 4500q0,89 +18000q0,56 

TK = 0,12q3 − 0,85q2 +150q +100000 

 

Hierin is q het aantal geproduceerde T-shirts in duizenden. Dus q is hoogstens 200. 
De totale opbrengst TO en de totale kosten TK zijn in dollars. 

Er is sprake van winst als de totale opbrengst groter is dan de totale kosten. 

 

Bereken bij welke aantallen T-shirts er winst wordt gemaakt. 
 

 Antwoord: Minstens 10.190 en hoogstens 178.522 T-shirts 

De vergelijking: 
4500q0,89 +18000q0,56 = 0,12q3 − 0,85q2 +150q +100 000 moet worden opgelost. 

De oplossingen: q ≈ 10,190 en q ≈ 178,522 
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077 Economie op het VWO 
 
Kerngezond 

In Nederland groeit het bruto binnenlands product (bbp) in de jaren 2007 en 

2008 met 3,5% per jaar, ruim boven de trend van 2%. De overheid weet, mede 

dankzij deze conjuncturele ontwikkeling, haar financieringssaldo te verbeteren. 
 

Een econoom, die de ontwikkeling van de overheidsfinanciën onderzoekt, merkt 

op: 

1. De staatsschuldquote is in 2007, ondanks een financieringstekort in 2007, 
gedaald. 

2. Bij ongewijzigd belastingbeleid zal de belastingdruk toenemen in een 

periode van hoogconjunctuur. 

 

De volgende tabel komt uit dit onderzoek. 
 

  2007 2008 2009 2010 

Uitgaven (exclusief aflossing staatschuld) (in mld euro)   212,3 219,7 231,4 

Belastingen en sociale premies (in mld euro)  207,7 222,4 233,8 

Overige inkomsten (in mld euro)  2,2 0,3 1,5 

          

Financieringssaldo (in mld euro)  −2,4 3 3,9 

Financieringssaldo (in % bbp)  −0,44 0,53 0,66 

Staatsschuld per 31 december (in mld euro)    249,8 245,9 

          

Staatsschuldquote (in % bbp) 47,5   44,13 41,61 

 

 Noem een voorbeeld van een begrotingspost die onder de ‘overige inkomsten’ valt. A.

Antwoord: retributie en overheidsdeelneming 

 Toon met een berekening aan dat in 2007 de staatsschuldquote 47,5% bedraagt.  B.

Antwoord:   

 Geef de verklaring voor de daling van de staatsschuldquote in 2007. C.

Antwoord: Uit het antwoord moet blijken dat de groei van het bbp (in %) groter is dan 

de toename van de staatsschuld (in %). 
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078 Geschiedenis op het VWO 
 
Koude Oorlog in Vietnam 

 

De volgende gebeurtenissen uit de Vietnamoorlog staan in willekeurige 

volgorde: 
1.  In Parijs beginnen de vredesbesprekingen over Vietnam. 

2.  De Verenigde Staten laten Diem vallen. 

3.  President Nixon biedt de Sovjet-Unie graanleveranties. 

4.  Boeddhistische monniken steken zichzelf uit protest in brand. 
5.  Noord-Vietnamese troepen veroveren heel Zuid-Vietnam. 

6.  Noord-Vietnam valt een Amerikaanse mijnenveger aan in de Golf van Tonkin 

 

 Zet deze gebeurtenissen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen A.

de nummers. 

Antwoord:  

 Het aantal dienstplichtige Amerikaanse soldaten in Vietnam nam vanaf 1965 sterk toe. B.

Leg uit welke invloed dit had op de Amerikaanse protestbeweging tegen de oorlog.  

Antwoord: In het kader van de dienstplicht werden steeds meer jongeren opgeroepen 

 om als soldaat naar Vietnam te gaan, wat ertoe bijdroeg dat hun 

 weerstand / de weerstand van hun omgeving tegen de oorlog groter werd 

 (zodat de protestbeweging sterker werd). 

 

 

 

 4        2        6        1        3        5 
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In Bakel is het afgelopen jaar heel veel gebeurd. Er gaan veranderingen plaats vinden, zoals 

het centrum van Bakel. Maar ook is Bakel op de kaart gezet door deelname aan enkele 

televisieprogramma’s. En daarom mag deze categorie niet ontbreken. 
 

079 Miljoenenjacht 
 

Begin dit jaar werden inwoners van Bakel 

uitgenodigd om een opname van 
Miljoenenjacht bij te wonen. Er werd een 

bus geregeld die vanuit Bakel richting de 

studio van Miljoenenjacht reed. ‘Wie wordt 

de miljonair van Bakel?’ 
 

 Op welke datum vond deze opname van A.

Miljoenenjacht plaats?  

Antwoord: 12 maart 2018 

 In welk vak zaten de deelnemers met B.

postcode 5761?  

Antwoord: Vak 6 

 Wie deed afstand van de prijs waardoor Henk Leenders een mooi bedrag won? C.

Antwoord: Lee Dado  

 
 

080 Hospice Bakel 
 

Op 13 maart 2018 werd er een televisieprogramma uitgezonden over Hospice de Populier in 
Bakel. Het programma laat zien hoe het is om er te wonen en te werken. Het was een 

mooie en indrukwekkende uitzending. 

 

 Hoe heet dit programma? A.

Antwoord: Beau Five Days Inside 

 Rust en stilte is belangrijk in het Hospice. Wat moest de presentator veranderen om B.

hieraan te voldoen? 

Antwoord: Schoenen omwisselen (laarzen naar gympen) 

 Hoeveel cliënten werden er tijdens deze uitzending geïnterviewd? C.

Antwoord: 4 personen 
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081 Evers staat op 
 
Op 4 mei 2018 werd burgemeester Michiel van Veen gebeld door Edwin Evers van radio 

538. 

 

 Waarmee werd de burgemeester gefeliciteerd in deze uitzending? A.

Antwoord: Dat hij in een college zit met alleen maar vrouwelijke wethouders. 

  

 Welk voorstel deden de presentatoren van radio 538 voor Gemert-Bakel? B.

Antwoord: Het aanleggen van grotere parkeervakken. 

 

 

082 Brandweerwedstrijd in Bakel 
 

Brandweer Bakel organiseerde op 14 april 

2018 een regionale brandweerwedstrijd. 
Diverse brandweerkorpsen namen deel aan 

deze wedstrijd. 

 

 Hoeveel ploegen namen deel aan deze A.

wedstrijd? 

Antwoord: 7 brandweerploegen  

 Waar werd deze brandweerwedstrijd B.

gehouden? 

Antwoord: Bakelse plassen – Hekker – 

Milheeze 

 Er zaten diverse schakelmomenten in het scenario. Benoem deze. C.

Antwoord: - Melding om assistentie te verlenen bij een brand 

   - Ongeluk met 2 auto’s (hybride) 

   - Ze krijgen te maken met illegale kampeerders aan het water 

   - Een duiker wordt overvaren door een bootje (drenkeling) 

  Welk brandweerkorps heeft deze brandweerwedstrijd in Bakel gewonnen? D.

Antwoord: Someren 
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083 IVN 
 
IVN, het Instituut Voor Natuureducatie & duurzaamheid. Het IVN laat jong en oud beleven 

hoe leuk, gezond en belangrijk de natuur is. Dat doen ze met natuuractiviteiten, cursussen 

en projecten.  

 

 Wie wilde samen met Wim Vermeulen (lid IVN) de Nationale Nachtvlindernacht A.

organiseren? 

Antwoord: Bospark Bakel 

 De bomen rondom het veld werden geprepareerd om de vlinders te lokken. Hoe? B.

Antwoord: De bomen werden ingesmeerd met een zoete vloeistof. 

 Wat was de meest bijzondere nachtvlinder die werd gevonden? C.

Antwoord: Zeldzame Karmezijnrood weeskind  

 Hoeveel soorten en exemplaren werden er ontdekt op de bomen en het witte doek? D.

Antwoord: 25 soorten en 51 exemplaren (in 2 uurtjes) 

 

 

084 Glijbaan 
 
De glijbaan op de Zandse berg is drie jaar geleden cadeau gegeven aan de Bakelse jeugd 

door de nieuwe dorpsraad: De Stem van Bakel. 

 

 In de zomer van 2018 werd de glijbaan tweemaal vernield. Op welke data was dat en A.

wat is er gebeurd? 

Antwoord: Op 03-06-2018 en op 07-06-2018 is de glijbaan in brand gestoken. 

 Hoe noemde wethouder Inge van Dijk de personen die de glijbaan vernield hebben? B.

Antwoord: Lolbroeken 

 Op welke datum is de glijbaan weer hersteld en kan de Bakelse jeugd er weer gebruik C.

van maken? 

Antwoord: 29-06-2018 
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085 Uitstel van Executie 
 
Uitstel van Executie is een realityserie waarin een team van specialisten alles op alles zet 

om mensen te helpen die van hun hypotheekverstrekker het bericht hebben gekregen dat 

hun huis op een veiling zal worden verkocht. 

 

 Een Bakels echtpaar werd het afgelopen jaar in deze serie geholpen. Wie waren dat? A.

Antwoord: Mirjam en Maarten van Heel 

 Wat is de naam van de makelaar in dit programma? B.

Antwoord: Alex van Keulen 

 

 

086 Tractorpulling Bakel 
 

Een jaarlijks terugkerend evenement in Bakel 

is Tractorpulling, ook wel trekker trek 
genoemd. 

 

 Wat was er dit jaar weer terug op A.

Tractorpulling, na een jaar afwezig te zijn 

geweest? 

Antwoord: Een feesttent met bands 

 Er deden ook Bakelse deelnemers mee aan B.

het event. Op vrijdagavond waren er twee 

Bakelse deelnemers die in de prijzen vielen. Noem de namen van deze deelnemers en 

de klasse waarin ze meededen. 

 
 Naam 1: Rick Slits     Klasse: 4,5 ton (2e prijs) 

 Naam 2: Wouter Relou    Klasse: 9 ton (3e prijs) 

 

 

  

© Tractorpulling Bakel 
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087 Van onze centen 
 
Bakel kwam afgelopen jaar nog een keer op tv, ditmaal in het programma Van onze centen 

op SBS 6. In dit programma komt Kees Tol in actie tegen de vaak pijnlijk knullige verspilling 

van onze belastingcenten. Deze vragen gaan over aflevering 4 op 23 april 2018 waarin de 

provinciale weg N279 aan de orde komt.  
 

 Hoeveel geld is er geïnvesteerd in het A.

natuurgebied waar Kees Tol doorheen loopt en 

waar de provincie de nieuwe weg wil aan 

leggen? 

Antwoord: Miljoenen 

 Wat is de naam van de gedeputeerde die in de B.

uitzending aan het woord komt? 

Antwoord: Christophe van der Maat 

 Welke Bakelse mensen komen aan het woord in deze uitzending? C.

Antwoord:  Inge van Dijk   Huub van Hout,  

   Aranka Ouwehand  Dorine van Hout,  

   Marian Kuijpers 

   Kitty Schuurmans (volgens programma is dit inwoner van Bakel,  

   maar dit is Helmond) 

 

 

088 TV Monument 
 

Op 25 augustus 2018 was er nog een Bakelse op televisie en wel op de zender NPO1 in het 

programma 'TV Monument'. 

 

 Wie had de hoofdrol in deze aflevering van TV Monument?  A.

Antwoord: George Baker / Hans Bouwens 

 Welke Bakelse dame was te zien in deze uitzending?  B.

Antwoord: Nelleke Brzoskowkski 

 In welke band zong zij?   C.

Antwoord: George Baker Selection (Zangeres 2e formatie) 

 Op 3 november 2016 was de persoon van vraag A in de Heineken Music Hall. Maar niet D.

voor een eigen optreden. Bij welk concert was hij/zij aanwezig? 

Antwoord: Het concert van Kenny Rogers. 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
Pagina | 70 

  
  
 

 

 Natuurlijk Bakel  

Teamnummer: 

Bakel is een groen dorp met een prachtig buitengebied. Even een stukje natuur snuiven. 

  

089 Vogelgeluiden 
 
De zon schijnt, de lucht is blauw en de vogels fluiten. 

Herken de vogelgeluiden die op de USB-stick staan en beluister de 10 geluidsfragmenten. 

Noteer hieronder de naam van de vogel die je hoort van elk geluidsfragment.  

 

 Merel      F.  Kievit A.

 Koolmees     G.  Bosuil B.

 Witte kwikstaart    H.  Putter C.

 Ekster      I.   Grauwe gans D.

 Roodborstje     J.   Vink E.

 

090 Bosgebied 
 

De bossen in Bakel, Milheeze en de Rips zijn groot. Maar dit bos bestaat eigenlijk uit 3 

delen. Hoe heten deze 3 delen? 

 

 Antwoord: Stippelberg, Beestenveld en Nederheide 

 

 

091 Amfibieënpoelen 
 

Op de Stippelberg zijn 35 amfibieënpoelen te vinden, waarvan er maar 1 natuurlijke poel is. 

Er komen allerlei dieren op deze poelen af, waaronder de salamanders.  

 

Welke 3 soorten salamanders leven er in de amfibieënpoelen van de Stippelberg? 
  

 Antwoord: Alpenwater salamander 

  Kleine water salamander 

  Vinpoot salamander 
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092 Geneeskrachtig  
 

Dat groen goed doet, dat weten we wel. Maar kun jij vertellen wat de geneeskrachtige 
werking is van de kruiden op de onderstaande afbeeldingen? 

  

 

Antwoord : Rode Zonnehoed  

Echinacea purpurea 

Weerstand verhogend 

Antwoord : Valeriaan  

Valeriana officinalis 

Slapeloosheid - hoofdpijn 

Antwoord : Witte salie - Salvia officinalis 

Desinfecterend in mond, bovenste 

luchtwegen 

Antwoord : Guldenroede  

Solidago virgaurea 

Preventief bij hooikoorts 

Antwoord : Vlier 

Sambucus nigra 

Versterkend bij griep 

Antwoord : Rozemarijn 

Rosmarinus officinalis 

Stimulerend bij slechte doorbloeding 
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Antwoord : Pepermunt 

Mentha x piperita 

Spijsvertering 

Antwoord : Wijnruit 

Ruta graveolens 

Staar 

Antwoord : Teunisbloem - Oenothera 

erythrosepala. Cholesterol en bloeddruk 

verlagend (omega 3) 

Antwoord : Duizendblad 

Achillea millefolium 

Bloed en bloedvaten 

Antwoord : Lavendel  

Lavendula angustifolia 

Kalmerend 

Antwoord : Gele walstro 

Galium verum 

Lever regulerend en versterkend 
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093 Uilen 
 

De boswachter van de Stippelberg vertelt ons dat er 3 soorten uilen in de bossen leven. 
Welke uilen zijn dat? Noteer de naam van de uil bij de onderstaande foto’s.  

 

 
 

 

094 Faunavoorzieningen 
 

In de bossen en in de verdere omgeving zijn verschillende faunavoorzieningen aanwezig. 
Denk daarbij aan tunnels, hekwerken, roosters en vistrappen. Op de weg tussen Milheeze 

en de Rips zijn er roosters geplaatst in het wegdek. 

 

 Voor welke groep dieren zijn deze roosters bedoeld? A.

Antwoord: amfibieën (padden, salamanders, etc.) 

 Waarom verplaatsen deze dieren zich niet door tunnels, maar wel door deze roosters?  B.

Antwoord: Amfibieën willen in contact staan met de lucht, vandaar het open rooster. 

 

 

095 Bomsinslagen 
 

Op de Stippelberg zijn nog steeds 3 enorme gaten in tact die zijn veroorzaakt door 

bominslagen. Hoe worden deze gaten ook wel genoemd? 

 
 Antwoord: ‘Bomtrechters’ 

 

 

096 Biodiversiteit 
 

Natuurmonumenten probeert sinds 2017 de biodiversiteit op de Stippelberg uit te breiden. 

Momenteel optimaliseren zij het leefgebied van een amfibie wat een opvallende kleur krijgt 

tijdens de paartijd. Hoe heet dit amfibie? 

 
 Antwoord: blauwe heikikker 

  

Antwoord: Steenuil Antwoord: Bosuil Antwoord: Ransuil 
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097 Stam en blad 
 

Je ziet hieronder afbeeldingen van de schors en de bladeren van verschillende bomen. Welk 
blad hoort bij welke schors? Noteer het juiste cijfer. 

 

A. 4         B. 6       C. 1      D. 2       E. 5       F. 3 
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098 Reebok 
 

Als je geluk hebt tijdens je avondwandeling, kun je nog wel eens reeën spotten in de 
Bakelse bossen. Vooral de reebok is een mooie verschijning met zijn gewei. 

 

 Hieronder zie je een drietal schedels van een reebok van verschillende leeftijden.  A.

Hoe oud waren deze reeën? 

 
 Hoe wordt het afvallen/afbreken van het gewei genoemd? B.

Antwoord: Afwerpen 

 Een bok schuurt de bast van zijn gewei af. Hoe wordt dit schuren ook wel genoemd? C.

Antwoord: vegen 

 

 

099 Vleermuizen 
 

Vleermuizen zijn zoogdieren en krijgen maar 1 jong per jaar. Vleermuizen zijn beschermde 

diersoorten en worden door de instanties ook goed in de gaten gehouden.  

 

 Wat is de oorzaak dat de vleermuizen door de jaren heen het steeds moeilijker krijgen? A.

Antwoord: Spouwen dicht, waardoor kolonie wordt vernietigd. Oude gebouwen 

verdwijnen 

 Welke 7 soorten vleermuizen leven er op de Stippelberg? B.

Antwoord: Rosse vleermuis  Laatvlieger   

       Grootoor vleermuis Dwergvleermuis   

       Water vleermuis  Franjestaart 

       Vale vleermuis  

Antwoord: 1 jaar Antwoord: 2 jaar Antwoord: 7 jaar 
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100 Bermbloemen 
 

Nee, we zijn nog niet klaar met de plantenkennis. Het buitengebied biedt mooie bloemen in 
de bermen. Hoe heten deze planten? Noem de Nederlandse naam. 

 

 
 

Antwoord:  

Duizendblad 

Antwoord:  

Akkerdistel 

Antwoord:  

Dagkoekoeksbloem 

Antwoord:  

Kamille 

Antwoord:  

Klaproos / Papaver 

Antwoord:  

Boterbloem 

Antwoord:  

Korenbloem 

Antwoord:  

Haagwinden 

Antwoord:  

Zwarte toorts 
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Als dank voor de sponsoring hebben de hoofdsponsoren een sponsorvraag mogen indienen. 

Laat je verrassen en ga op zoek naar het juiste antwoord! 

 

101 Schriks Facility Advies bureau 
 

Schriks Facility Advies bureau is gespecialiseerd 

in Fire Safety Engineering (FSE). Omschrijf wat 

FSE inhoudt. 
 

Antwoord: Het is een belangrijke ontwikkeling 

op het gebied van brandveiligheid, die vooral gebruikt wordt om de brandveiligheid te 

onderbouwen van de minder voorkomende en complexere gebouwen. Voor FSE is kennis 

nodig van vele onderwerpen, zoals het gedrag van materialen, constructies en personen bij 

brand en de verspreiding van brand en rook in een gebouw maar ook van de werking van 

installaties, risicobenaderingen en FSE-modellen. 

 

 

102 Texaco Benzine & Servicestation Nard Thijs 
 
Wat is de maximale washoogte van de Roll–Over 

Carwash, bij “Texaco Benzine & Servicestation Nard 

Thijs” aan de Benthem 3? 

 

 Antwoord: 2.80 meter 

 

 

103 Brasserie Kop of Munt 
 

Welk gerecht is de specialiteit van Brasserie Kop of Munt?   

 

 Antwoord: Ossenhaas 

 

 

104 Smits & Smits 
 
Smits & Smits Woonsfeer en Smits & Smits interieurstoffering zijn de 

huidige handelsnamen.  

Maar wat was de eerste handelsnaam van deze firma? 

 
 Antwoord: (textielhandel ) Smits en zonen 
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105 Architectenbureau V10 
 
Waarvoor staat de 'V' in de naam 

architectenbureau V10?  

 

 Antwoord: Viltstraat 

 

 

106 Jumbo Bakel 
 
Jumbo Bakel heeft verschillende lokale 

leveranciers uit Bakel en omstreken. Waaronder 

groente, brood, lokale slagerij specialiteiten en 

niet te vergeten: Bier.  
 

Hoeveel flessen van alle soorten Holevoort zijn verkocht t/m augustus 2018 in Jumbo 

Bakel? 

 
 Antwoord: 3683 

 

 

107 Nederheide bv 
 

In welk jaar won Nederheide BV de milieuprijs van de 

gemeente Gemert-Bakel? 

 
 Antwoord: in 1999 (de prijs werd uitgereikt in 2000) 

 

 

108 Koning Koudetechniek 
 

Wat is de totale leeftijd van de familieleden die in het 

bedrijf werkzaam zijn? 

  
Antwoord: 425 

Gerrit 64 

Maria 64 
Geert 36 

Leonie 35 

Marc 38 

Linda 35 

John 35 
Marlijn 33 

Roos 23 

Henny 62  
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109 Meulendijks Straal- en Conserveringsbedrijf  
 
Wanneer viert Meulendijks Straal en 

Conserveringsbedrijf zijn 40 jarig jubileum? 

 

Antwoord: 1 oktober 2020 

 

 

110 Elektro Van de Heuvel 
 
Het was 1876 toen Alexander Graham Bell 

patent aanvroeg op de telefoon. Hij was niet de 

uitvinder, dat was de Italiaan Antonio Meucci. 

Op 1 juni 1881 opende de Nederlandsche Bell-
telephoon maatschappij het eerste Nederlandse 

openbare telefoonnetwerk in Amsterdam met 

49 vaste abonneeaansluitingen. In 1915 waren 

er in Nederland al 75.000 abonnees.  
Maar hoe ging deze ontwikkeling eigenlijk in ons Bakel ?  

 

 In welk jaar werd Bakel aangesloten op het telefoonnetwerk?  A.

Antwoord: (20 mei) 1949  

 Wat was toen het netnummer in Bakel ?  B.

Antwoord: 04924  

 Hoe werd een netnummer toen ( en nu soms nog in de volksmond) genoemd  C.

Antwoord: kengetal  

 In welk jaar werd het 5-cijferig netnummer in Bakel veranderd in een 4-cijferig?  D.

Antwoord: 1995  

 Elke telefoonaansluiting op het vaste netwerk kreeg een abonneenummer. Uit hoeveel E.

cijfers bestond in 1949 een abonneenummer in Bakel ?  

Antwoord: 3 cijfers  

 In welk jaar werd aan dit abonneenummer een cijfer toegevoegd?  F.

Antwoord: (15 maart) 1972 
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111 De Geheime Opdracht 
 

Elk jaar is tijdens de quizavond van Bakelleien een geheime opdracht terug te vinden. Ook 

dit jaar is dat het geval. De geheime opdracht loopt dit jaar echter als een rode draad door 
de avond. De inhoud van de geheime opdracht maken we nog niet bekend.  

 

De geheime opdracht wordt uitgevoerd bij Wereldcafé Hein Horst aan de Van de Poelstraat. 

Er vinden vanavond drie rode draadmomenten plaats, waarbij telkens 1 afgevaardigde van 
het team mag deelnemen aan de geheime opdracht. Per rode draadmoment mag er een 

andere afgevaardigde gestuurd worden. 

 

Deze afgevaardigden gaan een reis maken, een reis door … 
 

De drie rode draadmomenten vinden plaats om: 

 19.30 uur 

 20.30 uur 
 21.30 uur 

 

Tot dan! 
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 Tot slot  
 
 
 

Teamnummer: 

De afgelopen maanden is er gevochten om de Jokers te bemachtigen. Maar we zijn nog niet 

uitgejokerd. Hier een aantal vragen over de jokervragen van dit jaar! 

 

112 Verloorekost 
 

“Verloorekost” was het antwoord op de allereerste jokervraag. Deze doorgang maakte deel 

uit van de “Alde Strate”, een prehistorische route van Empel naar Roermond. 

 

Wat is de verklaring van de naam “Verloorekost”?   

 Antwoord:   De aangrenzende akkers waren zo schraal dat inzaaien en poten niet loonde. 

Het was toch verloren kost! 

 
 

113 Fluitende kabouters 
 

Middels een QR-code werd de tweede jokervraag gesteld. Het goede antwoord op het aantal 
fluitende kabouters op Landgoed Bakel (Bospark) was 5. Echter… één van die kabouters 

floot een ander toontje! 

 

Wat is de naam van die kabouter (let op de juiste schrijfwijze)?  

 Antwoord: Fiet Fjieuw 

 

 

114 Cerebrum 
 

Met de derde jokervraag werd het cerebrum aangesproken met het lezen van een tekst. 

Hoe vaak kwam de combinatie van “J3” voor in dat verhaal?  

  
 Antwoord: 7 keer 

 

 

115 Promoot je team 
 

Aan welk tv-programma deed de tweede-prijs winnaar mee tijdens de vierde jokervraag? 

 
Antwoord: The Voice 
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Teamnummer: 

 Tot Slot 
 

116 Geocaching 
 
De vijfde jokervraag stond in het teken van geocaching. Er moest een projectie gemaakt 

worden. De verborgen schat was een verstopt jampotje op de Barchaan van Bakel 

 

Met welk hulpmiddel werd dit jampotje in de grond gestopt? 
  

 Antwoord: Grondboor 
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Teamnummer: 

 Eind quizboek 
 

Beste deelnemers,  

 
Bedankt voor jullie deelname aan de derde editie van de dorpsquiz Bakelleien. We zien jullie 

graag op zaterdag 17 november bij de prijsuitreiking in zaal de Zwaan in Bakel.  

 

Tot dan! 
 

Organisatie dorpsquiz Bakelleien 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  


