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Dit is hem dan!
Het kwisboekje van de tweede editie van de P’hilse huiskamerkwis heb je
nu in handen. Wat leuk dat jullie meedoen!
De organisatie van de P’hilse huiskamerkwis heeft de afgelopen maanden
niet stilgezeten. Speciaal voor jullie hebben we weer een gloednieuwe
kwis-editie gemaakt, boordevol vragen en hilarische opdrachten.
In deze tweede editie hebben wij een aantal categorieën van vorig jaar
geschrapt en vervangen door nieuwe categorieën.
We hebben daarbij ook een hele bijzondere categorie, volledig
samengesteld door onze Burgemeester Stoop.
Verdeel taken binnen je team, bel hulplijnen, pak het woordenboek of een
ander naslagwerk en zoek op internet.
Alleen dan kun je de P’hilse huiskamerkwis tot slagen brengen.
Er zullen vast en zeker vragen tussen zitten waar je het antwoord niet op
weet, zelfs niet na een uitgebreide zoektocht op internet of grondig
speurwerk in een encyclopedie. ..
Geen nood! Laat je niet uit het veld slaan en ga rustig verder.
Benieuwd hoe goed jullie de P’hilse huiskamerkwis gemaakt hebben? De
uitslag maken we bekend tijdens het oranjebal op Koningsdag.
Tot die tijd houden we jullie in spanning...
Voor de nummers 1,2 en 3 zijn er mooie prijzen te winnen, de hoofdprijs
bedraagt maar liefst € 150,-!
De antwoorden van deze tweede editie van de P’hilse huiskamerkwis
verschijnen aankomende week al op internet.
Houdt www.piershil.com goed in de gaten.
Lees de volgende pagina goed door, hier vind je onze speltips.
We wensen jullie heel veel succes en vooral veel plezier de komende
uurtjes met de P’hilse huiskamerkwis!
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De 2e P’hilse huiskamerkwis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sponsoring graveerwerk

Sponsoring drukwerk
4

✓

Lees vooraf de categorieën en vragen goed door.

✓

Let op de symbolen die je voor iedere vraag ziet staan.

✓

Zie je het symbool van het klokje, let dan extra goed op.
Dit zijn tijdgebonden vragen. Plan deze vragen goed!

✓

Je zal een aantal keren op bezoek moeten bij het IJsclubgebouw aan de kade.

✓

Voor sommige opdrachten moet je de deur uit. Gedraag je. Niet iedereen in het dorp
doet aan de kwis mee. Er liggen ook kinderen op bed.

✓

Het centrale nummer voor de WhatsApp vragen is 06-15196713.
Het is alleen de teamcaptain toegestaan om te communiceren via dit nummer.

✓

Let erop dat je het boekje uiterlijk om 23.00 inlevert in het IJsclubgebouw aan de
Kade. Wij zijn streng! Heeft de kerkklok 11 keer geslagen, moeten wij het ingevulde
kwisboek hebben ontvangen. Ben je te laat met inleveren, krijgt je hiervoor
strafpunten.

✓

Vanaf 23.00 uur is er voor alle deelnemers een mogelijkheid tot nakaarten in het
ijsclubgebouw. U bent van harte welkom! We spekken dan meteen de kas van de
ijsclub, zij verkopen de consumpties! Vergeet je portemonnee niet.

Vanuit thuis op te lossen!

Misschien even de deur uit?

Even goed nadenken!

Dit moet je onthouden!

Let op de tijd !

Puzzelen !

Stilte… en goed luisteren!
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Het totaal te behalen punten in deze ronde is 100
Algemene uitleg en tips over de WhatsApp vragen






De teamcaptain moet zijn telefoon goed in de gaten houden!
Ieder team krijgt via WhatsApp een teamnummer toegewezen.
De vragen komen onverwachts.
Je moet de vragen via WhatsApp beantwoorden.
Er is beperkt tijd om de vragen te beantwoorden.

Hoe ziet je antwoord eruit?
 Je antwoord met het nummer van je team en daarna het antwoord
Voorbeeld:
Stel je wilt het antwoord “Nederland” geven en je bent team 4, dan geef je als
antwoord: Team 4, Nederland.

Ieder juist antwoord = 20 punten
Voorspellende gave

20 punten



Er wordt een voetbalvoorspelling gevraagd voor deze avond.
Je moet antwoorden voor 20.00 uur.

Speedkwis

20 punten



Er wordt een speedkwis gespeeld. Het onderwerp en aanvangstijdstip van deze kwis
wordt via WhatsApp verstuurd.
Ieder team stuurt zijn troef op dit gebied naar het IJsclubgebouw aan de Kade, er is
slechts toegang voor 1 persoon per team!

Fotovraag



20 punten



20 punten



20 punten

Er wordt een fotovraag gesteld.
Je moet antwoorden binnen 10 minuten.

Opdracht!
Er wordt een opdracht gegeven.
Je moet antwoorden binnen 1 uur.

Ons dorp
Er wordt een vraag over Piershil gesteld.
Je moet antwoorden binnen 10 minuten.
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Vraag 1: Munten = punten

2o punten

Je hebt van die mensen die munten verzamelen. Zo iemand noem je ook wel een
Numismaticus.
Laat de numismaticus van je team los want….
We zijn op zoek naar 5-eurocentmuntjes!
Het land van herkomst maakt niet uit, het gaat ons om de jaartallen.
Keer je portemonnee binnenstebuiten, zoek in alle lades en
broekzakken en sprokkel alle 5-eurocentmuntjes die je kunt vinden bij
elkaar. Zoek daaruit vervolgens zoveel mogelijk muntjes met
verschillende jaartallen. Stop die muntjes in een plastic zakje en lever
dat zakje aan het einde van deze avond in, samen met je kwisboekje.
Vermeld op het zakje duidelijk jullie teamnummer!!!
Ieder 5-eurocent-muntje met een uniek jaartal levert 2 punten op,
met een maximum van 20 punten. Dus als je tien 5-eurocentmuntjes
met elk een verschillend jaartal inlevert, verdient jouw team de maximale score van 20 punten!

Vraag 2: Busje komt zo !

2o punten

Busje komt zo...
Zorg dat 1 teamlid om 20.00 uur aanwezig is op de
parkeerplaats bij de ijsclub.
Deze persoon moet een pen bij zich hebben.
Te laat = geen punten.

Tip: stuur iemand met een goed geheugen!
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Vraag 3: Tongbreker in the movey

20 punten

Hieronder staat een prachtige Nederlandse zin. Voor iemand die Nederlands wil leren (bijna)
onmogelijk om uit te spreken, maar ook voor de geboren Hollander een echte tongbreker.
Deze avond krijgen jullie bezoek van onze reporter; John komt bij jullie sfeer proeven en de
voortgang eens even kritisch bekijken.

Zodra John binnentreedt in jullie “kwishuis” stapt een van de teamleden richting de camera en zegt
onderstaande zin zo correct mogelijk uit het hoofd op.
De zin mag dus niet voorgelezen worden uit het boekje!

De postkoetskoetsier poetst de postkoets met
postkoetspoets op een postkoetspoetsdoek.
Vraag 4: Rondje durp

20 punten

Ga naar het herdenkingsmonument in de Voorstraat






Op het stenen paneel staan de leeftijden van de 14 slachtoffers.
Tel die 14 leeftijden bij elkaar op.
Achter het monument staat een rij met namen van burgerslachtoffers.
Nummer 4 heeft een beroemd familielid, wat was zijn ‘rugnummer’? Tel dit
rugnummer op bij je eerdere uitkomst.
Op welk huisnummer wonen Piet & Winny? Vermenigvuldig dit met de totaalsom
tot dusverre.
Hoeveel borden ‘doodlopende weg’ staan er op de kruising Margrietstraat /
Kon. Wilhelminaweg. Tel dit aantal op bij de som tot dusverre.

De totale som is: …………………………………………………………………………………………………

Vraag 5: Scrabbelen

20 punten

Zoek een scrabblebord en plaats met de scrabbleblokjes je teamnaam op het
bord. Het maakt niet uit waar je begint, maar probeer in een rechte lijn (niet
diagonaal of de hoek om) de blokjes zo te plaatsen dat je de meeste punten
scoort.
Schrijf op hoeveel punten jullie teamnaam met de meest slimme
plaatsing oplevert!

Wij hebben ………………………………………… punten.

8

Vraag 1: Het wapen van

10 punten

Wat ontbreekt er aan het gemeentewapen op het gemeentehuis?

Een dijk van een gemeente

……………………………………………………………………

Vraag 2: Voetjes

10 punten

Van welke man staat bij het gemeentehuis een voetstap
afgedrukt in beton?

………………………………………………………………………

Vraag 3: Tellen maar!

10 punten

Hoeveel korenaren staan er op het gemeentewapen?
………………………………………………………

Vraag 4: Wie is de…. ?

Wie is de “baas” in de gemeente Korendijk?

10 punten

………………………………………………………………
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Vraag 5: Busje komt zo

2 x 5 punten

Wat is de naam van de bushalte bij het gemeentehuis?
…………………………………………………………
In welke zone staat de bushalte bij het gemeentehuis?
…………………………………………………………

Vraag 6: College en Zo

10 punten

Uit hoeveel personen bestaat het college van burgemeester en wethouders?

………………………………………………………

Vraag 7: Wanneer was dat?

10 punten

Wanneer is de gemeente Korendijk ontstaan? Noem de precieze datum.

………………………………………………………………………

Vraag 8: Raadsvragen

5 x 2 punten

Hoeveel verschillende partijen hebben zitting in de
gemeenteraad?

………………………………

Hoeveel gemeenteraadsleden wonen in Piershil?

………………………………

Hoeveel raadszetels had D66 in 2013?

………………………………

Wie is de jongste man in de gemeenteraad?

………………………………

Hoeveel vrouwen zitter er in de gemeenteraad?

………………………………
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Vraag 9: In en om

5 x 2 punten

Hoeveel ramen telt de kamer van de burgemeester?

…………………………………………………

Hoeveel klokken telt het carillion bij het gemeentehuis?

…………………………………………………

Welk verkeersbord staat er voor het gemeentehuis?

…………………………………………………

Wie is de maker van het kleine kunstwerk in de hal van
het gemeentehuis?
Wat is de naam van het gebouw ten oosten van het
gemeentehuis?

…………………………………………………

…………………………………………………

Vraag 10: GPS’ers

10 punten

Noem de volledige GPS coordinaten van de woonplaats van onze huidige burgemeester

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Vraag 1: Wat een hondenleven

9 x 1 punten

Wat een heerlijk lui leventje heb je als hond, of toch niet…
Naar welke beroemde televisie-honden zijn wij op zoek? Noteer de naam onder de foto.

………………………………………

……………………………………………

……………………………………

………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

Vraag 2: Wat een leuk clubje

10 punten

Vriendengroepjes, klasgenoten, sportmaatjes. Je kan op allerlei manieren met elkaar verbonden
zijn. Wat brengt deze kinderen bij elkaar?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vraag 3: Ik krijg de kriebels

5 x 2 punten

Wat een gekriebel. Je kunt er veel last van hebben na een bezoekje aan je sportclub, een dagje
school of misschien wel gewoon thuis. Naar welke kriebelbeestjes zijn wij op zoek?

A ……………………………………………

B ……………………………………………

D
…………………………………………………

C ……………………………………………

E ……………………………………………

Vraag 4: Mixed up

4 x 3 punten
We hebben de boel een beetje door elkaar gegooid.
Naar welke 4 presentatoren van kinderprogramma’s
zijn wij op zoek?

1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………….

13

Vraag 5: Wie is het

10 punten

Een bekend spel, heerlijk om te spelen op een regenachtige zondagmiddag. Je neemt een persoon
in gedachten en je tegenspeler probeert er door middel van ja-of-nee-vragen achter te komen wie
deze persoon is.
Naar wie zijn wij op zoek? Noteer de voornaam van deze persoon.
Tip! Dit spel is in vele landen uitgebracht, en in ieder land krijgt elke persoon weer een eigen
naam. Wij zijn uiteraard op zoek naar de Nederlandse naam!

Heeft deze persoon
Is het een man?
Heeft deze persoon
Heeft deze persoon
Heeft deze persoon
Heeft deze persoon

een bril?
een hoofddeksel?
een snor?
zwart haar?
een baard?

Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja

De voornaam is: …………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 6: Bekend in Duckstad

5 x 2 punten

Donald Duck is een stripboek waar velen van ons mee opgegroeid zijn. De verhalen van Donald en
zijn vrienden uit Duckstad zijn overal bekend. Regelmatig komen beroemde mensen uit onze
wereld op bezoek in Duckstad. Hiervoor wordt dan een ‘verduckte’ naam gebruikt. Voorbeelden zijn
David Beenham, Gans Kazan, Michiel de Snuyter en Katja Schuurspons.
Hieronder zie je een aantal beroemdheden. Noteer de ‘verduckte’ naam van deze personen onder
de foto.

……………………………

………………………

…………………………
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…………………………

…………………………

Vraag 7: Een kleurrijk landje

10 punten

Nederland is verdeeld in 12 provincies. Kleur de provincies in.
Je mag alleen de 3 primaire kleuren gebruiken.
Let op, provincies die direct aan elkaar grenzen
mogen niet dezelfde kleur hebben!

Vraag 8: Plaatjes kijken

3 x 3 punten

Geen bus, maar een rebus. Een rebus is een woordpuzzel waarin figuren gebruikt worden om
woorden of woorddelen voor te stellen. Naast de figuren bestaat de rebus meestal uit letters die
toegevoegd, verwijderd of vervangen moeten worden door andere letters. Los deze rebussen op!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vraag 9: De kluts kwijt

10 punten

De letters van de woorden hieronder zijn door elkaar gehusseld. Weet jij welke woorden er moeten
staan? En kun je zo de oplossing ontdekken?

Vraag 10: Daar gaan we weer… spelen maar

2 x 5 punten

Net als in onze vorige editie zijn we benieuwd of er onder de jeugd nog iemand is die een
muziekinstrument kan bespelen. Hieronder vind je twee kinderliedjes. Aan jullie de vraag, welke
kinderliedjes zijn dit?
Succes!

Dit is …………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vraag 10: Daar gaan we weer… spelen maar

2 x 5 punten

Dit is ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vraag 1: Kop in ’t zand

10 punten

Cor is in 2017 gestopt met zijn boerenbedrijf. Omdat hij de ruimte beschikbaar
heeft houdt hij sindsdien uit liefhebberij nog 80 dieren. Geiten en Emoes. Samen
hebben alle dieren 220 poten.
Weet jij hoeveel Emoes Cor heeft?
Kruis het juiste antwoord aan:





30
40
50
60

Vraag 2: Bon Appetit

10 punten

Carola viert binnenkort haar 40e verjaardag en geeft een groot feest voor 90 gasten. Op de
uitnodiging wordt duidelijk dat de gasten in vintagekleding worden verwacht. Ook de aankleding
van het feest, in haar eigen achtertuin, zal een jaren 50-karakter hebben. Om de entourage
compleet te maken is zij voor het diner op zoek naar een mooie foodtruck in vintagelook. Op
internet gaat zij zoek naar de diverse opties in de regio.
Via de e-mail krijgt zij de volgende aanbiedingen:
a.
b.
c.
d.

Catering “de Wijde Wereld”: Voorrijkosten € 800,--. Eten p.p. € 10,--;
Restaurant “Het Hoekje”: Eten p.p. € 20.--;
“Groots eten”: Voorrijkosten € 650,--. Eten p.p. € 12,--.
Foodtruck “Mooi eten”: Voorrijkosten € 1000,--. Eten p.p. € 8,--.

Met welke foodtruck is zij het goedkoopst uit? ……………………………………………………………………

Vraag 3: Tuurlijk

2 x 5 punten

Wij zijn op zoek naar bekende uitspraken of quotes. De klinkers hebben wij weggelaten en de
letters per woord gehusseld. Let op! Wij gaan ook internationaal. Veel plezier bij het oplossen!

t nm

…………………………………………………………………………………………

hc bn n lbrr

…………………………………………………………………………………………

D ns mrln

…………………………………………………………………………………………

kl nld hft zn ldvr

…………………………………………………………………………………………

Jtkks

……………………………………….………………………………………………
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Vraag 4: How to make?

5 x 2 punten

Welk figuur krijg je na het vouwen? Kruis aan.

𝐴

 A

 B

𝐵

C

A

D

 B

𝐶

 A

 B

 B

D

𝐷

C

 D

 A

∈

 A

C

C

D
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 B

C

 D

Vraag 5: We gaan op vakantie en ….

5 x 2 punten

De voorjaarsvakantie, het moment waarop wij massaal de skigebieden opzoeken. En dat, met
alle gevolgen van dien. Lange files ….
Om de tijd te door te brengen hebben wij een raadsel verzonnen.
Beeld je in: je rijdt op een kronkelige bergweg met veel bochten. Je slingert van een linkse
naar een rechts bocht en andersom. Voor je rijden wagens met de volgende kentekens.

Ontdek jij de logica en weet jij de oplossing?
Wij geven een paar hints om je op weg te helpen.
•
•
•

De totale som is 1413
We rekenen alleen met de cijfers voor de komma. Niet afronden!
Opplussen doen wij niet. En aftrekken al helemaal niet.

TOTAAL
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Vraag 6: Rondje Piershil

2 x 5 punten

Los de woordzoeker op. Welke vraag wordt gevormd door de overgebleven letters?
Het getal 2010 – 2011 mag je invoegen in het antwoord.
Wat is het antwoord op de vraag?

H
T
D
K
J
I
D
S
E
J
G
E
E
T
S
M

E
U
B
E
A
T
R
I
X
S
T
R
A
A
T
O

E
R
E
I
G
E
R
S
T
R
A
A
T
A
A
L

Beatrixstraat
Christinastraat
Dromweg
Fazantstraat
Frisopad
Heemlaan
Irenestraat

M
M
T
E
O
K
R
E
E
M
A
D
K
R
A
E

L
F
A
T
E
J
W
J
O
W
R
E
E
T
R
N

A
R
A
A
I
I
A
S
O
T
T
I
K
S
T
D

A
I
R
A
J
D
T
I
R
A
S
R
J
A
S
I

……………………………………………………………………………………………

N
S
T
R
S
S
E
U
T
A
T
E
I
N
E
J

K
O
S
T
V
E
R
L
O
R
E
N
D
I
J
K

W
P
S
S
C
J
H
S
O
T
I
E
N
T
N
G

E
A
T
T
L
S
O
T
D
S
R
S
E
S
A
E

L
D
T
N
U
I
E
R
T
R
G
T
D
I
R
W

Kostverlorendijk
Margrietstraat
Mauritsstraat
Meerkoet
Molendijk
Oosthoek
Oranjestraat

K
G
R
A
B
U
N
A
H
O
R
R
U
R
O
M

E
I
U
Z
S
L
O
W
O
O
A
A
O
H
P
O

D
N
A
A
E
S
E
Z
E
V
M
A
E
C
E
R

A
G
M
F
I
Z
N
V
K
E
E
T
R
O
N
D

Oudendijk
Reigerstraat
Sluisjesdijk
Steegjesdijk
Voorstraat
Waterhoen
Zwartsluisje

Vraag 7: Zo, nu eens een moeilijke

10 punten

“Er is niets leukers dan belastingen”. Althans, als hier je talenten liggen.
Wij geven je er even een spoedcursus over,
De situatie
Je bent penningsmeester van een Stichting met een ANBI
Registratie. Je hebt een beschikking ontvangen waarin de
Stichting is aangewezen als een algemene nut beogende instelling.
De Stichting is geen publiekrechtelijk lichaam en gebruikt zijn
gebouwen vooral zelf. De Stichting valt niet onder de vennootschapsbelasting en heeft geen recht
op btw-aftrek. Ook is de Stichting niet actief op het gebied van sport, gezondheidszorg of
onderwijs.
Jaarlijks ontvangt de Stichting een eindafrekening van de energieleverancier.
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Vervolg Vraag 7:

Zo, nu eens een moeilijke
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10 punten

Vervolg vraag 7:

Zo, nu eens een moeilijke

10 punten

Je maakt gebruik van de Teruggaafregeling energiebelasting Instellingen.
Welk bedrag denk je terug te krijgen?
De teruggaaf is …………………………………………… euro.

Vraag 8: Aan tafel

11 punten

Aan tafel zitten één grootvader, één grootmoeder, twee vaders, twee moeders, vier kinderen, drie
kleinkinderen, één broer, twee zusters, twee broers, twee dochters, één schoonmoeder, één
schoonvader en één schoondochter.
Hoeveel borden zijn er nodig voor het avondeten? ……………………………………… borden

Vraag 9: Hé?

10 punten

We zoeken een code van zes cijfers. Maak gebruik van onze aanwijzingen om de code te kraken.
•
Er komen alleen cijfers van 0 t/m 6 voor
•
Schrap op de buttons A – F de cijfers die afvallen

De juiste code is:

………………………………………………………………………………
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Vraag 10: Geslaagd!

3 x 3 punten

Wij gaan even terug naar 2017, de eerste editie van de P’hilse
Huiskamerkwis. Wij hebben het totale aantal punten per deelnemende groep
omgerekend in een cijfer. Niet iedereen heeft een voldoende behaald. Door
haperende internetverbindingen, te veel gezelligheid, te weinig tijd of omdat
niet iedereen op het idee kwam de categorieën te verdelen?
Whatever … wij zijn trots op jullie! Wat ons betreft zijn jullie in 2017
allemaal geslaagd!

6,3
4,4

4,4

5,6

5,3

7,2

4,8

3,0

7,5

4,0

4,6

7,3

6,5

2,5

3,9

6,4

Benoem en bereken van de in 2017 behaalde cijfers de drie meest gangbare centrummaten.
1. Naam centrummaat ………………………………………… Antwoord ……………………
2. Naam centrummaat ………………………………………… Antwoord ……………………
3. Naam centrummaat ………………………………………… Antwoord ……………………
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Vraag 1: Die ken ik van ….

2 x 5 punten

Van welke films ken je deze locaties?
Noem de naam van de film en een zo nauwkeurig mogelijk adres van de locatie.

Film: ………………………………………………………………………………
Locatie: …………………………………………………………………………

Film: ………………………………………………………………………………
Locatie: …………………………………………………………………………

Film: ………………………………………………………………………………
Locatie: …………………………………………………………………………

Film: ………………………………………………………………………………
Locatie: …………………………………………………………………………

Film: ………………………………………………………………………………
Locatie: …………………………………………………………………………
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Vraag 2: Dagje ouder….

3 x 4 punten

Deze acteurs speelden ooit een bekende rol in een kinderfilm. Noem de naam van de acteur en de
naam van de kinderfilm waarin zij in speelden.

Naam acteur: ……………………………………………………

Naam film: ………………………………………………………

Naam acteur: ……………………………………………………

Naam film: ………………………………………………………

Naam acteur: ……………………………………………………

Naam film: ………………………………………………………

Vraag 3: Strips

5 x 2 punten

Voor een ieder met een puber in huis durven wij te bewerken dat de strip “pukkels” op menig
gezicht een glimlach laat ontwaken. Zo herkenbaar…
Maar, deze vraag gaat niet over pubers of pukkels 😊, wij willen het volgende van jullie weten ……
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Vervolg vraag 3: Strips
a.

5 x 2 punten

In welke Europese stad vind je de oudste boekwinkel, gespecialiseerd in stripboeken?
………………………………………

b.

Het huidige uithangbord van deze boekhandel is gebaseerd op een publicatie uit de reeks
van welke boeken? ………………………………………………………………………………………………………………

c.

De oprichter van deze winkel is geboren in welke plaats? …………………………………………………

d.

Onder welke kunststroming worden strips geschaard? ………………………………………………………

e.

“Het Parool” publiceerde in de jaren ’60 een strip gebaseerd op een bekend
kinderprogramma. Welk programma was dat? …………………………………………………………………

Vraag 4: Covers raden

5 x 2 punten

Van welke bladen, uitgegeven sinds 1 januari 2018, zie je hieronder de cover?

A

B

C

A
B
C
D
E
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D

E

Vraag 5: Rode oortjes

10 punten

Hefner is eind 2017 op 91-jarige leeftijd overleden. Volgens Playboy
Enterprises stierf de Playboy-oprichter een natuurlijke dood in zijn Playboy
Mansion in Los Angeles. De rebelse vrouwenliefhebber zette in 1953 de wereld op
z'n kop met het eerste blootblad van de wereld. Met zijn droomvrouw Marilyn
Monroe als 1e covermodel, was het mannenblad vanaf het begin een wereldwijde hit”.

“

Welke Nederlandse BN’er heeft nooit op de cover van Playboy gestaan? Kruis aan.
Viola Holt







Froukje de Both
Heleen van Royen
Caroline de Bruijn
Adele Bloemendaal

Vraag 6: Reclame

3 x 3 punten

Reclame - iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd
wordt een commercieel belang te dienen; Reclameboodschappen zijn ‘als zodanig herkenbaar’
indien deze voor de gemiddelde oplettende consument door de vorm en inhoud duidelijk
herkenbaar zijn als reclame.
Wij hebben voor jullie uit bekende reclames een paar steekwoorden geplukt. Bestudeer de
steekwoorden goed en benoemd het reclamemerk.

Dit is reclame van: ……………………………………………
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Vervolg vraag 6:

Reclame

3 x 3 punten

Dit is reclame van: ……………………………………………

Dit is reclame van: ……………………………………………

Vraag 7: Hallo allemaal

.

9 x 1 punten

“Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst
hier, of ben je al bekend…”
Luizenmoeder, love it or hate it.

Je kon er in ieder geval niet omheen begin dit jaar. In iedere talkshow werd er over gepraat, op
Facebook werd je plat gegooid met de opmerkelijke spreuken van juf Ank en ook de radio was vol
van deze hilarische hitserie. Maar… hoe goed hebben jullie gekeken?
Vul bij onderstaande bewering in of deze juist of onjuist is.
Tip: Per aflevering van ‘Luizenmoeder’ vind je 1 vraag. De vragen staan op chronologische
volgorde.

Juist

Onjuist





Filipien, de dochter van Karel, is verwekt in Dronten.





Tijdens de ouder-partici-pizza-avond staat directeur Anton voor de klas met de
onderste knoopjes van zijn overhemd open.





Tijdens de 10-minuten gesprekken, met de veelbewogen glans-methode, wordt met de
vader van Bikkel de verkeerde leerling besproken.





Winterklaas (wie kent hem niet) heeft geen zwarte pieten maar ijsberen als hulpjes.





Juf Ank noemt het vrouwelijk geslachtsdeel de ‘miezemuis’ en het mannelijke
geslachtsdeel de ‘pielemuis’.





Voordat juf Ank in groep 3 kwam, was zij kleuterjuf.





Tijdens de functioneringsgesprekken krijgt juf Helma een gebakje van directeur Anton
omdat zij jarig is.





Tijdens het zomerfeest zingt directeur Anton het lied ‘De Clown’.





Juf Ank heeft in haar klas 3 kinderen met ADHD, 2 kinderen met ADD, een kind met
PDD-NOS, een kind met dyslexie en zelf heeft ze dyscalculie.
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Vraag 8: Even een filmpje pakken

10 x 1 punten

Naar welke films zijn wij op zoek? Noteer de titel.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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Vraag 9: Tijd voor de test

10 x 1 punten

Maar gelukkig geen executie…………
Ben je een echte ‘molloot’? Dan maak je deze moltest
vast en zeker foutloos!
Alle vragen gaan uiteraard over
‘Wie is de Mol? 2018’.

1.

Tijdens de eerste opdracht van ‘Wie is de Mol?’ bevond de
mol zich in…

 Almaty (Kazachstan)
 Kiev (Oekraine)

2.

De voorstelling tijdens de opdracht ‘aanschuiven’ in het
Rustaveli theater ging over…

 Julius Ceasar
 Cleopatra

De eerste penningmeester van de groep was…

 Ruben Hein
 Stine Jensen
 Olcay Gulsen

3.

4.

De eerste deelnemer die bij de opdracht ‘Rode draad’ naar
de overkant ging, was…

5.

Wie kwam bij de opdracht ‘chaos’ (stoelendans met auto’s)
uiteindelijk aan bij Ruben?

 Loes Haverkort
 Jan Versteegh
 Simone Weismans

Wie moest er nét voor de finale afvallen en terug naar huis?

 Simone Weismans
 Stine Jensen

Welke deelnemer heeft niet of nauwelijks gebruik gemaakt
van het molboekje?

 Stine Jensen
 Olcay Gulsen
 Ruben Hein

Wat was de titel van aflevering 9?

 Finale
 Finalist

De winnaar van ‘Wie is de mol?’ is

 Ruben Hein
 Olcay Gulsen

Wat is het bedrag dat de winnaar van ‘Wie is de mol’
gewonnen heeft?

 15.750
 17.570
 17.750

6.
7.

8.
9.
10.
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 Jan Versteeg
 Emilio Guzman
 Loes Haverkort

Vraag 10: Appeltje schillen met … 😊

Ga naar

10 punten

en vul de volgende zoekopdracht in:

"p'hilse huiskamerkwis entertainment vraag 10"
Bekijk het filmpje en vergeet vooral niet te lachen.
Welke Piershillenaar krijgt hier een nat pak? ………………………………………………………………………………………
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Vraag 1: Ieder huis….

10 punten

Welke achternaam zoeken we?

………………………………………………………………………

Vraag 2: Klederdracht

10 punten

Ter gelegenheid waarvan speelde Limousine op 20 juni op de Kade van Piershil?

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vraag 3: Bijna een Boeing

10 punten

Hoeveel inwoners had Piershil op
1 juli 1867?

___________________________

Vraag 4: Bewapening

10 punten

Wat is dit?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Vraag 5: Error

10 punten

Het informatiebord aan het Spui. Leuk initiatief, de tekst klopt van geen kanten.
Welke bewering in deze tekst is klinkklare onzin?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vraag 6: It’s allright now…

3 x 3 punten

Wanneer (maand en jaar) werd deze foto gemaakt?

………………………………………………………………………

Wat is de achternamen van deze heren?

………………………………………………………………………

Maak deze zin af met één correct woord:
Het huis met het platte dak is

……………………………………………………………………

Vraag 7: Scheids met snor

2 x 5 punten

Twee teleurgestelde Piershillenaars, net gedegradeerd met Piershil 1, in 1977.

De man links is tegenwoordig van beroep
……………………………………………………………………………

De man in het midden beoefent tegenwoordig
in de ‘De Wurf’ de ………………………………………………sport.
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Vraag 8: House for sale

2 x 5 punten

Dit huis staat te koop. De vraagprijs is? ………………………………………………………………… euro

Verklaar het kleurverschil van de bakstenen (duidelijk te zien aan de kopse kant)
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 9: Oud-Hout

10 punten

Wat is het nut van deze constructie? Waar en waarom?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vraag 10: Eitjes

1x2 + 3x3 punten

Van zilver, beladen met 3 golvende fasces van ………………………………………………………………………………

De eigenaar van deze handtekening werd heel beroemd in het jaar ……………………………………………

Hoe heet de oudste zeun van de man die ze neffe het oude gemeentehuis bruin bakt?

……………………………………………………………………………………………………………

Wie woont er nu in het achterste huis? …………………………………………………………………………………………
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Vraag 1: Getoeter en getrommel

10 punten

1922, wat was de naam van deze Piershilse muziekvereniging?

………………………………………………

………………………………………………

Vraag 2: Beter horen

10 punten

Welke Piershillenaar won in 2017 een wereldtitel op muzikaal gebied?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 3: Tijd van komen …

10 punten

Wat hebben Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison en Kurt Cobain gemeen?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 4: Man van zijn woord

10 punten

In 1976 bestormde Barry Manilow de hitparade met het nummer “I write the songs”.
Zoek maar even op via YouTube en bekijk het filmpje.
Wat was er zo bijzonder aan dit nummer?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vraag 5: Kwestie van luisteren?

10 punten

Zoek via YouTube het nummer “Steve Harley & Cockney Rebel – Sebastian” op, het was nummer
566 tijdens de laatste Top 2000.
Luister aandachtig naar de
aanwijzingen en beantwoord deze vraag:
Wie is toch die Sebastian uit dit lied?

………………………………………………………………………………

Vraag 6: In een Tesla in de ruimte

10 punten

Foei Madonna! De hele zomer blijf je binnen! Ze had stiekem het ouderlijk huis verlaten voor een
buitenkansje dat ze voor geen goud wilde missen, een optreden van
…………………………………………………………………………………………………

Vraag 7: Dubbelop
Welke groep zoeken we?

10 punten

Simon says ‘Jane Fonda is a girl on film’.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 8: Werken voor de kost

10 punten

Noem het meest opmerkelijke bijbaantje uit de jonge jaren van Axl Rose, hij kreeg er 6,70 euro
per uur voor.

……………………………………………………………………………………………………………
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Vraag 9: Inkoppert

Gun uw huiskamer deze muziek:

10 punten

“Love is All uit 1975”.

Zing mee en schrijf meteen even op welke zanger u zo mooi hoort zingen!

………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 10: Google translater

10 punten

Welk lied zoeken we?
“12.50 uur: We zijn als zand en zee, dag en nacht.
Dat onderscheidt onze liefde, en dat is goed jonguh!”

……………………………………………………………………………………………………………………
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Vraag 1: Vierkante koppen

5 x 1 en 1 x 5 punten

Voetbal is de nummer 1 sport in Nederland. Velen zitten iedere zondag voor de buis gekluisterd om
voetballend Nederland, en zelfs ook buitenland, op de voet te volgen.
Grote kans dat je deze 5 voetballers herkent.
Wij willen graag de namen van deze spelers.
Tevens willen wij weten wat deze spelers met elkaar gemeen hebben.

…………………………

……………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Deze speler hebben met elkaar gemeen: ………………………………………………………………………………………………………

Vraag 2: Knietje op de grond

10 punten

Bij de gymles op school is er altijd wel iets te doen over wie er toch vooraan mag staan in de rij, want
vooraan staan betekent een snelle start, een voorsprong, de eerste zijn!
Logischerwijs zien we dit ook in de sportwereld terug.
Welke coureur wil er nu niet starten vanaf die felbegeerde pole position…
Hoeveel pole positions haalden alle Spaanse coureurs in de Moto GP klasse in seizoen 2017 bij elkaar?
…………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 3: Van wie is deze?

10 punten

We zoeken het even iets dichterbij, in de vertrouwde omgeving van de Hoeksche Waard.
Voetbalverenigingen…
OSV = de voetbalvereniging van Oud-Beijerland
SSS = de voetbalvereniging van Klaaswaal
GOZ = de voetbalvereniging van………………………………………………………………………………
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Vraag 4: Vreemde velden

2 x 5 punten

Je ziet hier 2 sportvelden die je niet zo vaak tegenkomt.

…………………………………………………………………
A
B

…………………………………………………………………

Welk voorwerp staat er op beide velden in de groene vlakken? ………………………………………
Schrijf onder beide velden welke sport je hierop kunt beoefenen.

Vraag 5: Met de mode mee

10 punten

Op de Olympische Winterspelen in PyeongChang verschenen de Noren niet in hun
welbekende roodgekleurde schaatspak. Zij kwamen echter in een gloednieuw,
blauwgekleurd pak het ijs op.
Wat is de reden van deze kleuren-switch?
……………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 6: Bekende Piershillenaar?
Een ‘snelle’ vraag tussendoor:
Welke 5-voudig wereldkampioen wielrennen is gelinkt aan Piershil?
Zijn naam is: …………………………………………………………………………………………
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10 punten

Vraag 7: In het zadel

5 x 2 punten

Niet alleen mensen, maar ook dieren doen aan topsport. De paarden hieronder lever(d)en jaarlijks een
topprestatie. Noteer van ieder paard de juiste naam.

A
B
C
D
E

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Vraag 8: Plakplaatjes of toch niet?

5 x 2 punten

Als sporter hoor je er zonder tatoeage tegenwoordig niet echt meer bij. Eerlijk is eerlijk, er zitten mooie
kunstwerken tussen. Alleen al het laten zetten van zo’n tattoo is topsport!
Van wie zijn toch deze beïnkte lichamen? Noteer voor- en achternaam.

A
B
C
D
E

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Vraag 9: De bal moet over het net
A

4 x 1 en 1 x 6 punten

Welke tennistoernooien worden hier gespeeld?

A
………………………………………………………………

B
………………………………………………………

C
…………………………………………………………………

D
……………………………………………………………

B

Aan welk van de bovenstaande foto’s kun je onderstaande persoon koppelen?

A
B
C
D
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Vraag 10: Een berucht scheidsrechter

10 punten

Definitie van scheidsrechter:
“in de sport de hoogst aangewezene die moet toezien op het toepassen van de spelregels”.
Maar… Wie houdt toezicht op de scheidsrechter?
De scheidsrechter op deze foto beging dit jaar een catastrofale fout met desastreuse gevolgen voor zijn
carrière. Welke fout beging hij?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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Vraag 1: Google-Doodle

5 x 2 punten

Wij durven te stellen dat jullie bij het beantwoorden van menig vraag uit deze kwis beginnen met
zoeken op “Google”. Daarom beginnen met een vraag die jullie kunnen googelen.
“Een Google Doodle is een aangepast google-logo dat soms gebruikt wordt door de
internetzoekmachine tijdens internationale feestdagen en speciale evenementen”.
De 1e Google Doodle was ter ere van het Burning Man Festival in 1998.”
Zoeken jullie nu maar op wanneer, en ter ere waarvan, deze doodles geplaatst zijn.

Geplaatst in het jaar:

……………………………………………

Ter ere van:

……………………………………………

Geplaatst in het jaar:

……………………………………………

Ter ere van:

……………………………………………

Geplaatst in het jaar:

……………………………………………

Ter ere van:

……………………………………………

Geplaatst in het jaar:

……………………………………………

Ter ere van:

……………………………………………

Geplaatst in het jaar:

……………………………………………

Ter ere van:

……………………………………………
……………………………………………
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Vraag 2: HANDLETTERING

5 x 2 punten

Vroeger werd het ‘schoonschrijven’ genoemd, daarna kalligraferen. Inmiddels noemen we
het handlettering. Deze vorm van creatief bezig zijn met letters en schrijven is nu helemaal “in”.
Maar, ook op de computer kun je teksten in een mooie handwriting lettertype kiezen.
Wij hebben een paar mooie lettertypes voor je op rij gezet. Noteer de naam van het lettertype.

Welk lettertype is dit?

………………………………….

Welk lettertype is dit?

…………………………………………

Welk lettertype is dit?

………………………

Welk lettertype is dit?

………………………

Welk lettertype is dit?

………………………..

Vraag 3: “Handwerk heeft een gouden bodem”

- am-bacht (het;0;meervoud: ambachten)
Vak waarbij je iets met de hand maakt Weet jij hoe deze werktuigen heten en voor welk ambacht ze worden gebruikt?
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3 x 4 ptn

Vervolg vraag 3: “Handwerk heeft een gouden bodem”

Vraag 4: ’t zou verboden moeten worden

9 punten

Voor jullie gelezen

Overdosis drop kan
levensgevaarlijk zijn
De Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit FDA waarschuwt om op te letten
met het eten van grote hoeveelheden drop. Die kunnen namelijk zorgen voor
blijvende gezondheidsschade. De Utrechtse Wil de Jongh ondervond dat aan
den lijve: 'Al mijn spieren vielen uit.'
Wij zijn op zoek naar de boosdoener.

……………………………………………………………………………………..

Vraag 5: Gemene deler

10 punten

Wat hebben de onderstaande woorden met elkaar gemeen?

De gemene deler is: …………………………………………………………………..……………………………………………
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Vraag 6: De liefde van de man…

10 x 1 punten

Van welke (voormalige) automerken zien wij hier de emblemen?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

F

B

G

C

H

D

I

E

J

Vraag 7: Wat ben ik?

3 x 3 punten

Wat zoeken wij?

“Doe alleen de eiwitten van twee verse eieren in een vetvrije kom. Voeg daarna 200
gram suiker en 200 ml sap van bessen toe. Klop het mengsel met de mixer tot alle suiker
is opgelost en de eiwitten helemaal stijf zijn geslagen. Verdeel het mengsel over vier
mooie glazen en serveer er lange vingers bij. Om het af te maken garneer je nog met
geraspte schil van een sinaasappel en serveer je het geheel met rood fruit.”

……………………………………………………………………………………………………………
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Vervolg vraag 7:

Wat ben ik?

3 x 3 punten

“Breng in een pan met dikke bodem water en azijn aan de kook. Voeg suiker, boter en zout toe en
laat de suiker onder langzaam roeren volledig oplossen. Nadat de suiker is opgelost laat je het
geheel op een heel laag vuur inkoken tot een dikke, lichtgekleurde massa die stroperig van de lepel
loopt. Vet intussen de bakplaat in, schenk het mengsel op de bakplaat en dus het mengsel met een
lepel in de vorm van een lange worm. Is de massa voldoende afgekoeld knip je het geheel met een
schaar in stukken. Nadat het geheel volledig is afgekoeld is de …klaar.”

……………………………………………………………………………………………

“Klop in een kom twee eierdooiers, twee eetlepels water en een snufje zout en peper romig. Zet de
kom op een pan met warm water. Verdeel 200 gram boter in klontjes en klop deze, één voor één,
door het dooiermengsel. Blijf goed kloppen tot er een romig geheel ontstaat. Roer tenslotte nog
één eetlepel citroensap, één snufje cayennepeper en zout door het geheel.”

………………………………………………………………………………………

Vraag 8: De Galerij

10 punten

“Beter goed gejat, dan slecht bedacht”, de slogan van deze vraag.
Wij hebben van het populaire kwisprogramma “De slimste mens” de categorie
“DE GALERIJ” geleend. Je ziet onderstaand 10 foto’s. Wij zijn op zoek naar het overkoepelende
woord.

Antwoord:

……………………………………………………………………………………
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Vraag 9: Mind the step

10 x 1 punten

Een metro is een vorm van openbaar spoorwegvervoer in grote steden of agglomeraties die gebruikmaakt van een conflictvrije baan. De lijn is meestal
aangelegd in een tunnel of op een viaduct. De metro kenmerkt zich door een hoge rijfrequentie en een grote reizigerscapaciteit en houdt zowel wat betreft
snelheid als stations afstand en gewicht van het rollend materieel het midden tussen trein en tram. De 1e metro ter wereld reed in Londen; de lijn werd
op 10 januari 1863 geopend. Op het Europese vasteland reed de eerste metro in 1875 in Istanboel, de hoofdstad van het Ottomaanse Rijk.[1] Daarna volgde
in 1896 de metro van Boedapest eveneens in 1896 de metro van Glasgow, en in 1900 de metro van Parijs.

Hieronder zie je de metrolijnen in een aantal wereldsteden. Weet jij in welke metropool deze
metrolijnen te vinden zijn?

1.

2.

6.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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Vraag 10: Verborgen paleizen

5 x 2 punten

Hieronder zie je foto’s van gewone metrostations die dagelijks door 1000-ten reizigers bezocht
worden. Het zijn paleizen! Weet jij hoe deze stations heten en in welke stad je ze kan vinden?

Naam station

………………………………………

Stad

………………………………………

Naam station

………………………………………

Stad

………………………………………

Naam station

………………………………………

Stad
………………………………………

Naam station

………………………………………

Stad
………………………………………

Naam station

………………………………………

Stad

………………………………………
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Vraag 1: Rekordmeister

10 punten

Wat hadden het stadion van Bayern München en de Piramides van Gizeh bijna 3 weken geleden
met elkaar gemeen?

……………………………………………………………………………………………………………

=
Vraag 2: Brutaal

10 punten

Er zijn er meer dan 200 compleet verdwenen, bijna 2500 lopen datzelfde risico. We bedoelen
natuurlijk…
…………………………………………………………………………………………………………

Vraag 3: Ik ben

10 punten
De mannen zijn rechtshandig, de vrouwen meestal links. Ik kan
geen zoete smaken herkennen, mijn hersencapaciteit is voor 90%
gelijk aan die van jou. Ik kan mijn oren apart bewegen, ik ben…

…………………………………………………………………………

Vraag 4: Is er nog thee?

10 punten

Halverwege de Eerste Wereldoorlog bestond meer dan helft van alle auto’s
ter wereld uit één type!
Namelijk……………………………………………………………
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Vraag 5: What else?

10 punten

Vier broers handelden in zeep. Ze besloten wat anders te proberen. Coming soon, to a theatre near
you!

…………………………………………………………………………………………………

Vraag 6: Gemeen

10 punten

Wat hebben een microscoop, een telescoop en een thermometer met elkaar gemeen?

Ehhhhh …………………………………………………………………………………………………

Vraag 7: Klein maar fijn

10 punten

Nog geen anderhalve meter hoog. Een mus. Een stukje van mijn voornaam lijkt veel op die van de
trainer van de Rotterdamse landskampioen. Spijt heb ik nooit gekend, in mijn rooskleurig leven
was ik met ‘pils’ getrouwd.

……………………………………………………………………………………

Vraag 8: Da’s logisch
Bij de hal hangen schilderijen met deze titels:

10 punten
Sommelsdijk, Maasdam, Kinderdijk.

Dat is vrij logisch, want dit zijn ………………………………………………………………………………………
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Vraag 9: DNA

10 punten

Meer dan 59% van mijn DNA komt overeen met dat van een mens. U kent mij alleen in de
gekloonde vorm, er bestaan wel 1000 soorten van mij. Ik blijf drijven in water, van al mijn
soortgenoten ben ik het vaakst bezongen in liedjes!

Ik ben

…………………………………………………………………

Vraag 10: We don’t need no water ….

10 punten

Piershils erfgoed in de hens.
Wie woont er tegenwoordig op deze plek? (een achternaam is voldoende).

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bedankt
voor
het
meespelen
en
tot
volgend
jaar!
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