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A

Honderd jaar geleden werd in Nederland de eerste gemotoriseerde vlucht uitgevoerd.
Waar vond deze plaats?

B

Wat is de naam van het vliegtuig?

A

In de astronomie worden meridianen gebruikt om de aarde virtueel in de lengte
verdelen. Het is de bedoeling dat rond 12.00 uur de zon hierboven culmineert. Wat
betekent dit?

B

Wie heeft de term culmineren geïntroduceerd?

A

Tijdens een druk bezochte receptie op de Mariaschool hebben dit jaar 3 leerkrachten afscheid
genomen van de Mariaschool in Langeweg. Welke 3 waren dat, voor en achternaam svp?

B

Hoeveel jaar hebben ze elk les gegeven?

A

Om het badminton ook in de zomer aantrekkelijk te houden bestaat er sinds 3 jaar, naast
beach-volleybal en beach-voetbal, ook beach-badminton. Bij beach-badminton gelden dezelfde
regels als in de zaal. Er is echter 1 maatregel genomen om het spel goed te kunnen spelen op
de beach. Wat is deze maatregel?

A

Noem de naam van het bouwwerk op de
bovenstaande afbeelding?

B

Het ontwerp en de bouw van het hotel was zo
duur, dat men heeft geschat dat het hotel 400
jaar lang moet worden volgeboekt om
rendabel te kunnen zijn en heeft verder de
hoogste atriumhal van de wereld.
Waar staat het gebouw en hoe hoog is deze
atiumhal (je mag er 10 meter naast zitten)
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A

Kim Clijsters haalde in 2009 de wereldpers door na een onderbreking van 2 jaar weer
te schitteren met een wildcard op een tournooi, wat ze overigens in de finale ook
won. Welk tournooi was dat en tegen wie speelde ze in de finale?

B

Welke Belgische tennisster won een gouden medaille o de Olmpische spelen van
Athene?

A

Een sextant is een nautisch instrument waarmee op zee de positie kon worden
bepaald. De voorloper van de sextant was de octant. Wat is het verschil tussen beide
instrumenten?

B

Om je positie met deze instrumenten te bepalen, moet je soms poolshoogte nemen.
Wat is dit?

A

Als het Suez-kanaal feestelijk wordt geopend krijgt een Italiaanse componist opdracht
om daar een opera voor te schrijven. In deze opera zit een Triomfmars, die nog altijd
veel door voetbalsupporters wordt gezongen. Hoe heet de opera?

B

Hoe heet de componist?

A

Je kent ze wel die liedjes van Jantje Smit en André Hazes. Vaak gaan ze over een
gebroken liefde, overlijden of ander leed. Smartlappen noemen we deze liedjes en je
moet er van houden! Maar hoe komt de smartlap aan zijn naam?

B

Een smartlap wordt ook wel levenslied genoemd. Wie werd er de Koningin van het
Levenslied genoemd? Wat was haar grootste succesnummer in de Nederlandse Top
40?
A

Noem de naam van het bouwwerk op de
bovenstaande afbeelding?

B

Wat is de lengte van de brug en in welk
jaar werd ze geopend?
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A

Wie was voor 1-10-2009 de commissaris van de koningin in Noord Brabant?

B

Wie is vanaf 1-10-2009 de commissaris van de koningin in Noord Brabant?

A

Hattrick is een aanduiding in de sport voor de bijzondere situatie dat een bepaalde
prestatie door één speler wordt geleverd. Hoe vaak moet deze bepaalde prestatie
worden geleverd?

B

Uit welke sport is deze term afkomstig?

A

Napoleon Bonaparte maakte tijdens de Franse overheersing van de Nederlanden veel gebruik van
stromannen. Mannen die ogenschijnlijk iets te vertellen hadden, maar toch naar de pijpen van de Fransen
dansten. Wie was als laatste als raadpensionaris aangesteld van de Bataafse Republiek (Bataafs Gewest)?

B

Om een einde te maken aan de Bataafse Republiek in 1806, werd door Napoleon het
Koninkrijk Holland gevormd. Hoe heette de koning van dit Koningkrijk?

A

Noem 5 verschillen tussen beachvolleybal en zaalvolleybal.

A

Noem de naam van het bouwwerk op de
bovenstaande afbeelding?

B

Het markante gebouw is een ontwerp
van Norman Foster en is bepaald een
indrukwekkend gebouw. Het gebouw
wordt door zijn vorm ook wel de Augurk
genoemd.
Waar staat het en wat is de hoogte van
het gebouw?
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A

Morgen is het Werelddierendag, een dag die wereldwijd op de agenda staat als een
moment waarop extra aandacht wordt besteed aan de dieren. Wanneer was de
eerste dierendag?

B

Waar komt de datum vandaan?

A

In 2012 wordt het WK wielrennen weer in Nederland gehouden, in Limburg. Wanneer
was de laatste keer het WK wielrennen in Nederland en wie won er?

B

Welke 8 gemeenten doen mee in 2012

A

In welke eenheid wordt in de natuurkunde het vermogen uitgedrukt?

B

Het vermogen dat een wielrenner op zijn omslagpunt (het punt waarop hij verzuurt
en minder gaat presteren) kan leveren, wordt vaak gerelateerd aan het
lichaamsgewicht van de renner om zo een vergelijking te kunnen maken tussen
verschillende renners. Wat is (bij benadering ± 10%) dit cijfer voor Robert Gesink die
een gewicht heeft van 75 kg?

A

Officieel geldt de Amerikaan William G. Morgan als de bedenker van het volleybal.
Hij gaf onder meer les aan een groep al wat oudere zakenlieden. Hij verzamelde
spelregels uit de bestaande sporten als tennis, basketbal en baseball. Door het
samenvoegen van deze regels ontstond het eerste volleybal. Bij welke bekende
vereniging was deze W.G. Morgan sportleider?

B

Uit welk jaar stamt de sport?
A

Noem de naam van het bouwwerk op de
bovenstaande afbeelding?

B

Het gebouw is een 17e eeuws bouwwerk en is een
mausoleum dat tussen 1631 en 1648 tot stand
kwam in opdracht van de Indiase grootmogol Shah
Jahan, als grafmonument voor zijn hoofdechtgenote
Mumtaz Mahal, die in 1631 in het kraambed
overleed. Later werd ook zijn eigen lichaam erin
bijgezet. In wiens opdracht is het gebouwd en
waarom?
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A

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd,zo ook
Langeweg. Veel gebouwen werden beschadigd, ook de kerk was tijdens de bevrijding
verwoest en kon niet meer gebruikt worden. Op welke datum is Langeweg bevrijd?

B

Welk gebouw in Langeweg werd ingericht als noodkerk?

A

Nieuwe Influenza A (H1N1) is een nieuw virus dat griep veroorzaakt. Het virus komt
inmiddels in veel landen voor. In Nederland is de officiële naam Nieuwe Influenza A
(H1N1), beter bekend als Mexicaanse griep. Noem 3 grieppandemieën uit de
twintigste eeuw?

B

in welke periode waren die en hoeveel doden waren er?

A

De bochten van de beklimming van Alpe d’Huez zijn vernoemd naar winnaars van de
etappe met de aankomt op deze berg. Welke namen komen er meer dan eenmaal
voor?

B

Hoe komt de Tarzan bocht op het circuit van Zandboort aan zijn naam?

A

Met welke bal wordt de opstoot gedaan? (wit, wit gemerkt of rood)
A

Noem de naam van het bouwwerk op de
bovenstaande afbeelding?

B

Het gebouw is in aanbouw sinds 1882.
Tijdens en na de Spaanse Burgeroorlog
heeft de bouw een paar jaar stilgelegen.
De huidige officiële opleverdatum is in
2026, maar velen denken dat het werk
nooit voltooid zal worden. De bouw duurt
inmiddels al zo lang, dat de voltooide
gedeelten al zijn aangetast en
gerenoveerd moeten worden. Waar staat
het en noem de naam van de architect
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A

Het Dorpsplein in Langeweg wordt zoals u buiten kunt zien opnieuw ingericht, het
wordt groener en er komen meer parkeerplaatsen. Hoeveel parkeerplaatsen komen
er totaal na de herinrichting op/rond het plein zoals ontworpen door bureau RIET?

B

Noem de drie soorten groenvoorziening die geplaatst worden?

A

Welke 3 boeken/gidsen worden het meest verspreid over de hele wereld?

B

Van welke schrijver zjin: 'Zijn er kanalen in Aalst', 'Logica voor idioten' en
'Autobiografie van iemand anders'

A

Welke zetelverdeling kennen we in de Tweede Kamer?

B

Welke zetelverdeling kennen we in de Eerste Kamer?

A

Wat is de gemiddelde leeftijd van de inwoners van Langeweg?
A

Noem de naam van het bouwwerk op de
bovenstaande afbeelding?

B

Het monument weegt in totaal 1145 ton,
heeft in totaal een hoogte van 38 meter
en de spanwijdte tussen de beide armen
bedraagt 28 meter. Het beeld is gemaakt
in Frankrijk, waarna het in blokken van
16 ton is verscheept naar de huidige
locatie. Van wie kwam het idee voor het
standbeeld en waar staat het?
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A

De verschillende dagen van De Nijmeegse Vierdaagse kennen ieder verschillende
benamingen, ze worden genoemd naar een plaats waar de wandelaars die dag door
heen komen. Welke benamingen worden er voor de verschillende dagen gebruikt?

B

De hoeveelste 4-Daagse is er dit jaar gelopen?

A

Van welk nummer zei Freddy Mercury “het gaat over een highclass escortdame”?

B

Van welke rapper was het eerste CD Doggystyle?

A

Hoe werd Vladimir Illitch Oeljanov ook anders genoemd?

B

Wanneer is Kosovo onafhankelijk verklaard?

A

De organisatie Emmaus vangt mensen uit probleemsituaties op, met name dak- en
thuislozen, en biedt hen de mogelijkheid hun leven weer op te bouwen. Tegelijkertijd
geeft Emmaus mensen met idealen de kans deze in de praktijk te brengen.
Bovendien strijdt Emmaus tegen de "weg-werp-mentaliteit" en probeert ze waarde
terug te geven aan wat is afgedankt. Welk woord staat symbool voor de activiteiten
van Emmaus?

B

Stichting Emmaus Langeweg maakt deel uit van de Emmaus-beweging. Een
internationale beweging die sinds haar oprichting is uitgegroeid tot 350 vestigingen in
35 landen. In welk jaar is de Emmaus beweging opgericht?
A

Noem de naam van het bouwwerk op de
bovenstaande afbeelding?

B

Voor het ontwerp van het gebouw werd
een internationale architectuurwedstrijd
uitgeschreven. Het winnende plan kwam
van de architect die een spectaculair
betonnen schelpenpatroon had gemaakt.
Het werd in 1973 geopend door koningin
Elizabeth II. Waar staat het gebouw en
wie was de winnende architect?
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A

Op 12 oktober zal de nieuwste single van Michael Jackson na zijn dood worden
uitgebracht, hoe heet dit nummer?

B

Wat was de naam van Michael Jackson’s voormalige privé-arts?

A

Wie organiseert de Olympische Spelen in 2016?

B

Wie waren de andere 3 kandidaten voor deze spelen?

A

Wat is het verschil in bereiding tussen Armagnac en Cognac?

B

Tot welke datum mag men met de druiven van 2009, armagnac destilleren?

A

De kapucijnen zijn voortgekomen uit de hervormingsbeweging onder de observanten, de volgers van de
regel van Franciscus van Assisi (1181/1182 - 1226), die wilden terugkeren naar de oorspronkelijke
eenvoud van de franciscaner orde. Ze mochten weer de strenge regels van Franciscus volgen, de baard
dragen en de spitse kap, waaraan hun naam is ontleend. Hoe heet deze spitse kap?

B

De kapucijnen drukte een grote stempel op de geschiedenis van Langeweg, in welk
jaar is de laatste pater vertrokken?
A

Noem de naam van het bouwwerk op de
bovenstaande afbeelding?

B

De brug bestaat uit acht overspanningen,
ondersteund door zeven betonnen pijlers.
De middelste stukken overspannen 342
meter, de uiterste overspanningen 204
meter. De brug ligt op 270 meter boven
de rivier. De lengte van de brug is 2460
meter. Er zijn zeven enorme brugpijlers
gebouwd, waarvan de hoogste 343 meter
de lucht in reikt. Dit is de hoogste
brugpijler ter wereld. In welke
gemeentes ligt deze brug. En over welke
rivier gaat hij?

