RONDE 1
1.1

1.2

1.3

1.4

A

Welke Noord Koreaanse partijleider wordt als de “eeuwige president van de
Republiek Noord Korea” gezien?

B

In Noord-Korea hanteert men officieel de Juche-kalender. Waarin wijkt deze
alternatieve jaartelling af van de Gregoriaanse kalender?

A

Welke bochtnummer van de beklimming van alpe d’Huez, nabij het plaatsje Huez,
wordt ook wel de Nederlandse bocht genoemd?

B

Op de flanken van welke berg ligt alpe d’huez?

A

Wie won er op de laatste Olympische Spelen goud voor Nederland op een
snowboardonderdeel?

B

Welke drie onderdelen kent de discipline snowboarden op de Olympische Spelen?

A

Station Langeweg werd in 1866 in gebruik genomen. Het lag aan de huidige lijn
Breda – Dordrecht. Als een passagierstrein in 1866 stopte kon je of richting Breda of
Dordrecht reizen. Waardoor was het onmogelijk dat er een trein richting Dordrecht en
een trein richting Breda gelijktijdig vanuit Langeweg vertrokken ?

B

Uit Slikgatse klei is mijn eerste mantel gebakken, Velen beklommen mijn opgaande
treden, En Maria is mijn naam tot op heden.
Op welk gebouw slaat deze tekst ?

1.5
A
B
C
1.6
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Wat is de werkelijke naam van de volgende personen?
Vader Abraham
Yvonne Keeley
W.A. van Buren
Waarvan is de foto hiernaast een detail
opname?

RONDE 2
2.1

2.2

2.3

2.4

A

Welk volk leeft in Centraal-Amerika en is bekend om hun kunst, cultuur, hun
wiskunde kennis en hun eigen kalender?

B

Op welke datum begint er volgens dit volk een nieuwe tijdperk, met andere woorden
eindigt ons huidige tijdperk?

A

Wie componeerde het symfonische gedicht “Dans Macabre”?

B

In welke attractie kunnen we dit nog dagelijks horen?

A

Waarom een wielerwedstrijd klassieker wordt genoemd, is niet duidelijk. Wel zijn er 7
wedstrijden die een historie van voor de 2e wereldoorlog kennen en die bij de
invoering van de wereldbeker altijd tot de Hors Categorie worden gerekend. Noem
er 5.

B

In 1949 werd, op voorstel van de priester Ermelindo Viganò, door Paus Pius XII een
beschermheilige van wielrenners benoemd. Wie is deze beschermheilige?

A

Op welk huidige adres te Slikgat werd in 1903 het eerste telefoontoestel geplaatst ?

B

Hij werd geboren in Langeweg als zoon van een oud-hoofdonderwijzer . Hij werd
bekend vanwege zijn boeken over toerisme in Europa en had in de vijftiger en
zestiger jaren een radio- en televisieprogramma bij de VARA getiteld: “Op reis
met …………...”
Welke naam moet op de puntjes worden ingevuld ?

2.5
A
B
C
2.6
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Wat is de werkelijke naam van de volgende personen?
Tiësto
Sting
Marek van der Jagt
Waarvan is de foto hiernaast een detail
opname?

RONDE 3
3.1

3.2

3.3

3.4

A

Een bekende bedevaart leidt naar het graf van de apostel Jacobus, naar welke plaats
moet je lopen om dit graf te bezoeken?

B

De route van deze bedevaart wordt door heel Europa aangegeven met een symbool,
wat is het symbool voor deze bedevaart?

A

Op het internet is op de website www.historischdagboek.nl de belevenissen van een
burgemeester in oorlogstijd te lezen. Het dagboek wordt in de vorm van een weblog
precies 70 jaar nadat de aantekeningen zijn gemaakt, gepubliceerd. Welke
burgemeester heeft deze dagtekeningen gemaakt?

B

Voordat hij burgemeester was, was hij directeur van een fabriek aan de zuidzijde van
de Zuiddijk. Wat voor een fabriek was dit?

A

Hoe heet het verwarmen in een binnenpan die in een andere pan met water staat.
De buitenpan staat op het vuur. De binnenpan wordt verwarmd door warm of kokend
water zodat de temperatuur nooit boven de 100°C kan komen?

B

Hoe heet de techniek om gerechten gaar te stomen in bakpapier of aluminiumfolie
zodat geur en smaak behouden blijven. Door groenten, kruiden en specerijen en wat
vocht (bouillon, wijn, citroensap of olijfolie) toe te voegen krijgt het gerecht een
lekkere smaak en geur?

A

VOV is momenteel de enigste voetbalvereniging op Langeweg. Noem drie
verenigingen die aan VOV vooraf zijn gegaan?

B

Wie is de bedenker van de naam VOV?

A
B
C

Wat is de werkelijke naam van de volgende personen?
Lebbis
Klaas Vaak
Joost den Draaijer

3.5

3.6
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Waarvan is de foto hiernaast een detail
opname?

RONDE 4
4.1

4.2

4.3

4.4

A

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat er voor het eerst kernwapens werden ingezet in
een oorlog. In welke twee plaatsen werden deze wapens ingezet?

B

Wat waren de namen van de twee verschillende bommen?

A

Welke Engelse vorst van Nederlandse afkomst, staat afgebeeld op een paard op het
Kasteelplein in Breda?

B

Welk Britse politicus met een Nederlandse moeder is na de verkiezingen in Groot
Brittannië bepalend geweest voor de te vormen regering?

A

Wat is Nederlands oudste nog bestaande POP tijdschrift?

B

Wanneer verscheen het eerste exemplaar?

A

Aan de Noordseweg stonden ooit vier pachthoeven die eigendom waren van een
familie en die de naam droegen van Russische afkomst. Zelfs de Russische tsaren
zouden er van tijd tot tijd gelogeerd hebben tijdens hun jachtpartijen omdat zij
eigenaar zouden zijn geweest. Natuurlijk is de voorgaande zin inhoudelijk klinkklare
onzin, maar wat waren de vier namen van deze zogenaamde Russische hoeven?

B

De Zuiddijk liep sinds de 16e eeuw van het Lamgatsveer naar de huidige Dwarsdijk.
Het stuk dijk tussen Langeweg en de Dwarsdijk is in het kader van Ruilverkaveling
Zonzeel afgegraven. In welk jaar is dit gebeurd ?

4.5
A
B
C
4.6
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Wat is de werkelijke naam van de volgende personen?
Jan Boezeroen
Jack Jersey
Dr. Bernhard
Waarvan is de foto hiernaast een detail
opname?

RONDE 5
5.1

5.2

5.3

5.4

A

Onlangs heeft men in Zwitserland een doorbraak gemaakt bij de nieuwste
Gothardtunnel (De Gotthard-basistunnel). Hoeveel kilometer is deze nieuwe tunnel?

B

In welk jaar verwacht men deze tunnel voor treinverkeer open te hebben?

A

Onder welke (ook in het Nederlandse taalgebied) gangbare, Engelse benaming
kennen we online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst
van een professionele redactie, de inhoud verzorgen? De mensen delen via deze
platformen online verhalen, kennis en ervaringen?

B

Noem hiervan 3 voorbeelden!

A

Welke voetbalclubs (aangesloten bij de KNVB) zijn er in de gemeente Moerdijk?

B

Welke club(s) speelt (spelen) in de hoogste klasse?

A

Bij de opening van het eerste verenigingsgebouw in 1906 bij de paterskerk op Slikgat
was Alfons Ariëns aanwezig. Waarom ?
A Hij was de architect van het gebouw.
B Hij was de aannemer
C Hij was de grote stimulator van de katholieke drankbestrijding in Nederland.

B

De Langeweg werd tot in de 60-er jaren van de vorige eeuw ter plaatse ook wel
aangeduid als Steenweg. Waarom?
A Omdat er nog geen beton en asfalt lag.
B Ter onderscheid van de onverharde weg die aan de noordzijde van de
Langewegvliet lag.
C Omdat de weg verhard was.

5.5
A
B
C
5.6
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Onder welke andere (artiesten)naam kennen we de volgende personen?
Wladimir Tax
Vladimir Iljitsj Oeljanov
Paul David Hewson
Waarvan is de foto hiernaast een detail
opname?

RONDE 6
6.1

6.2

6.3

6.4
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A

Op welke datum is het de Pi-dag (π-dag)?

B

Geef π met 10 cijfers achter de komma.

A

Wat is de verzamelnaam voor de ceremoniële dansen die door de Maori’s uit Nieuw
Zeeland worden uitgevoerd?

B

Één van die dansen, uitgevoerd door de het Nieuw-Zeelandse rugbyteam, de All
Blacks, heeft een specifieke naam. Hoe luidt deze?

A

Welke beroepsgroep maakt vaak gebruik van de tekst:

B

Wat is de betekenis van het bovenstaande?

A

In de kerk te Langeweg hangt een beeld van een heilige met een tang in een van
haar handen. Wie is dit?
A De heilige Barbara, patrones tegen de tandpijn.
B De heilige Donatus , patroon te bescherming tegen de gevaren van donder en bliksem.
C De heilige Apollonia, patrones tegen de tandpijn.

B

Waarom hebben we in Langeweg een zogenaamd “Patersbos”?
A Het is een natuurlijk stukje bos. Het lag achter de boerderij van Vrouwke van de Noord. Bij de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus libero leo, pellentesque ornare, adipiscing
vitae, rhoncus commodo, nulla. Fusce quis ipsum. Nulla neque massa, feugiat sed, commodo in, adipiscing
ut, est. In fermentum mattis ligula. Nulla ipsum. Vestibulum condimentum condimentum augue. Nunc
purus risus, volutpat sagittis, lobortis at, dignissim sed, sapien. Fusce porttitor iaculis ante. Curabitur eu
arcu. Morbi quam purus, tempor eget, ullamcorper feugiat, commodo ullamcorper, neque.?

aankoop

van de grond voor het klooster in 1874 kwam dit de Capucijnen goed van pas omdat ze een mooi
afgesloten tuin hadden om dagelijks een frisse neus te halen.

B Het bos is door de paters aangelegd om dagelijks een te kunnen recreëren.
C De paters vonden dat Slikgat te weinig groen had en hebben daarom deze tuin
aangelegd.
6.5
A
B
C
6.6

Onder welke andere (artiesten)naam kennen we de volgende personen?
Margaretha Geertruida Zelle
Lev Davidovitsj Bronstein
David Howell Evans
Waarvan is de foto hiernaast een detail
opname?

RONDE 7
7.1

7.2

7.3

7.4

A

Welke bekende filosoof, theoloog, humanist en schrijver is naamgever voor een brug,
een universiteit, een Medisch Centrum, een metrolijn en een heleboel scholen?

B

Wat is de geboorteplaats van de moeder van deze filosoof?

A

Welk dier overlijdt nadat ze iemand/iets een steek heeft toegebracht, een wesp of
een bij?

B

Hoeveel mensen overlijden er per jaar aan een wespensteek?

A

Vroeger ontwikkelden de boeren op de zandgronden een nieuw akkerbouwsysteem. Ze legden vierkante
velden aan van ongeveer 40 x 40 meter, met een walletje eromheen. Dat voorkwam verstuiving van de
grond. De akkers werden afwisselend bebouwd, en een deel lag braak. In de loop van de tijd ontstonden
hele akkercomplexen van tientallen hectaren, waar de nederzetting middenin lag. Archeologen noemen
deze akkers celtic fields omdat ze vroeger (ten onrechte) dachten dat een bepaald volk dit
akkerbouwsysteem hadden bedacht. Welke volk wordt hier bedoeld?

B

In welke periode/Tijd werd dit akkerbouwsysteem ontwikkeld?

A

Welke Langewegse akkerbouwer is getrouwd met een diervriendelijke politica?

B

Wat voor een slagerij heeft hij geopend in Den Haag?

A
B
C

Onder welke andere (artiesten)naam kennen we de volgende personen?
Ruud Dil
Cornelis Willem Heuckeroth
Reginald Kenneth Dwight

7.5

7.6
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Waarvan is de foto hiernaast een detail
opname?

RONDE 8
8.1

8.2

8.3

8.4

A

Water dat weg stroomt, uit bijvoorbeeld een gootsteen, draait op het noordelijk
halfrond links en op het zuidelijke halfrond rechts weg. Aan de zuidkant van de
afvoer is de omloopsnelheid op het aardoppervlak iets groter dan aan de noordkant
(althans voor het noordelijk halfrond; op het zuidelijk halfrond is het precies
andersom), en als gevolg daarvan zal het water linksom kolkend weglopen. Hoe heet
dit effect?

B

Op wat voor een tafel heeft hij dit effect wetenschappelijk onderbouwd?

A

Wie vertegenwoordigde Nederland op het Europees Songfestival?

B

Wie was verantwoordelijk dat zij de Nederlandse vertegenwoordiging werd?

A

Wat is de naam voor de bal die tijdens het WK in Zuid Afrika werd gebruikt?

B

Hoe heette de bal die in Duitsland in 2006 tijdens het WK werd gebruikt?

A

De wijkvereniging doet met het project Patersbos mee aan de dorpen derby van de
provincie Noord Brabant. Hieraan doen nog 8 andere projecten mee. Noem er
hiervan 5!

B

Welke plaats won de dorpen derby in 2009?

A
B
C

Onder welke artiestennaam kennen we de volgende personen?
Bonje Cornelia Swart
Fé Luyendijk
Farrokh Bulsara

8.5

8.6
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Waarvan is de foto hiernaast een detail
opname?

