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4

5

6

Wipkippen voor de kinderen, je vindt ze overal! Waar vind je deze?
Beschrijf de straat of locatie zo nauwkeurig mogelijk.

Om 18:00 uur begint het: De Groot Ravensteinse Carnavalsoptocht! Het maakt niet uit of 
je een wagen hebt, een loopgroep of als individu meedoet. Carnavalesk moet het zijn, en 
vergeet niet een leuke carnavalsleus. Ook moet je teamnaam zichtbaar zijn.

Stel je op rondom de pomp bij de Keurvorst!

Laat iemand uit je team - op een herkenbare plaats in onze omgeving - zoveel mogelijk 
keer een bal hooghouden (op de voet, knie of het hoofd). Stuur vervolgens het filmpje,
met je teamnaam én het aantal keren dat de bal werd hoog gehouden in via
info@ravensteinsekwis.nl, o.v.v. je teamnaam en de opdracht.

A B C D E

B

D

E

AC

A

7 Om inspiratie op te doen zijn we even op pad geweest en liepen we tegen de volgende 
vraag aan. 

Ga bij de ingang van de Fonkeling naar binnen en tel daar de gaten in het rode net. Het aantal gaten van het rode 
net tel je op bij de gaten van het diagonale net naar de glijbaan van de Das en dit tel je dan weer op bij de breedte 
(in cm) van een trede van de uitkijktoren.

Op welk getal kom je uit?

Bleek

Johan v Willigenstraat/Gelrehof

Kerkplein/Achterhof

Saint Polhof

Steenwerk/Hofstraat

257
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8 Zorg dat er één persoon van je team aanwezig is bij Brouwerij Wilskracht om stipt
15:00 uur. Deze persoon zal daar worden opgevangen door de organisatie.
Oh ja, misschien slim om iemand te sturen met een olifantengeheugen en een
ijzersterk memorie.

B

B

G

D

D

I

E

E

J

A

A

A

C

C

H

A

A

F

9 Wat is het merk van de vrachtwagen?
A B C D E

10 Back to school begint om 16:30 uur bij de Keurvorst! Zorg dat twee personen zich melden 
bij de organisatie. Deze personen moeten cumlaude denken, algemeen ontwikkeld zijn, 
kortom: echte wereldburgers! Oh ja, de les begint om 16:30 uur, dus zorg dat je op tijd bent 
en een pen bij je hebt.

DAF

MAN

Mercedes

Scania

Volvo
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11 Duurzaamheid in optima forma. Op welke adressen vind je deze duurzame
energieopwekkers? Let op de juiste letter bij het juiste antwoordvakje.
A

B G

D I

E J

A AC H

A F

F

G

C H

I

J

B

D

E

Gelrehof 5

Heuveleindstraat 8

Hofstraat 3

Hoogstraat 20

Johan van Wilgenstraat 23

Kuijperstraat 2

Molensingel 2

mr zwijsenstraat 20

Osstraat 11

Voorstraat 12



15

DOE-RONDE

12 Wie kent ze niet! De olifantenpaadjes die gebruikt worden om de route zo kort mogelijk 
te houden. Gebruiken jullie deze olifantenpaadjes zelf ook, dan zal deze vraag geen
probleem zijn. Graag een zo nauwkeurige, maar korte beschrijving van de locatie.

B G

D I

E J

A AC H

A F

A

F

B

G

C

H

D

I

E

J

13 Een begrip in Ravenstein, de Keurvorst. Al jaren staat Han hier als Kastelein achter de toog. 
Han kent natuurlijk ook een aantal voorgangers. Hoeveel uitbaters telt de Keurvorst vanaf 
dat Frans Duits de zaak overnam tot heden?

a50 brug

Bleek Doolhof

Dorpenweg Rector Nuijensweg

Fietspad Maasdijk hoofdweg Maasdijk (Demen)

Fietspad oude MAVO

Grotestraat Schaafdries

Maasdijk het laantje

Muizenbergpad Heuveleindstraat

Pollekespad Stationssingel

‘t Laantje richting park

7 (Frans Duijts, Peter van Veghel, Cor van Lee, Mevrouw x, Toen/Toon Lucassen, Van den Berg Beerens, Van den Berg Hammen
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15

16

Maak een raamschildering van het logo van de Ravensteinse Kwis. Schilder het logo zo 
goed mogelijk na op je raam en stuur de foto in via: info@ravensteinsekwis.nl, o.v.v. je 
teamnaam en de opdracht.

Zorg dat twee personen van je team op de hieronder aangegeven tijd bij de Sporthal in 
de Hoge Graaf zijn. Deze personen moeten op elkaar zijn ingespeeld en elkaar blindelings 
vertrouwen. Ze moeten eigenlijk aan één woord genoeg hebben!

Team 1 t/m 5: 14:50 uur
Team 6 t/m 10: 15:05 uur
Team 11 t/m 15: 15:20 uur
Team 16 t/m 19: 15:35 uur

14 Het is natuurlijk helemaal hip: lekker hardlopen, bootcampen, jezelf in het zweet werken. 
Maar sporten is van alle tijden. In Herperduin bestaat al jarenlang een mooi trimparcours. 
Hieronder zie je het bord van de start van het parcours. Welk woord is hier weggelaten?

17 Door Michelin onderscheiden met een Bib Gourmand: Restaurant Versaen in Ravenstein. 
Wat een geluk dat jullie de kans krijgen om hier ook eens lekker van te proeven.
Stuur één persoon van je team tussen 15:00 en 16:00 uur naar het restaurant en laat
je verrassen!

Sportkeuringsbureau
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18 Je hebt ze lang en kort, groot en klein, breed en smal. Bij welk adres horen deze opritten?
Let op de juiste letter bij het juiste antwoordvakje.

E

B F

D H

A AC G

A E

F

HG

A B C D

19 Maak één foto met zoveel mogelijk dames in een witte trouwjurk.
Stuur deze - onder vermelding van je teamnaam en opdrachtnummer - naar
info@ravensteinsekwis.nl. Er moet iemand van je team op de foto staan.

Bendelaar 1

Daalderstraatje 8

Hongerveldstraat 7a

v Coothweg 6

Kuiperstraat 14

Rector Nuijensweg 4

de Rijt 8

Woordstraat 18
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20 Autolease Midden Nederland Private Lease is dé specialist op het gebied van privé lease. 
Met meer dan 10 jaar ervaring in private lease zijn wij in staat onze klanten het juiste
advies te geven en te voorzien van de beste oplossing als het gaat om mobiliteit. 
Naast een ruim aanbod van nieuwe auto’s hebben wij ook een ruime keuze in jong
gebruikte auto’s. Op onze website www.almnprivatelease.nl wordt u voorzien van
uitgebreide informatie over de mogelijkheden en tips om de juiste keuze te kunnen maken.

Geef de maandelijkse leasekosten inclusief BTW aan voor de Kia Picanto inclusief All 
Seasonbanden. Hierbij dien je uit te gaan van een looptijd van 48 maanden en 10.000 km 
per jaar.
€232,50
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1 Welk historisch pand zie je aan de linkerkant van de foto?

2 Welke Nederlandse actrice speelde, how ironic, mee in SOA en vanaf welke minuut is
ze in beeld in de aflevering (let op het duurt maar 5 seconden)?

3 Van welke Ravensteinse vereniging, stichting of coöperatie zijn deze mensen voorzitter?
A B C D

B

D

AC

A

Leerlooijershuisje (looischuur)

Bobbi Eden 30ste minuut

Bigband Ravenstein

Zorgcoöperatie Ravenstein

Volleybalvereniging Voreo

Het Stalen Ros
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5 Sesamstraat, wie is er niet groot mee geworden? De huidige jeugd in ieder geval niet… 
Hoe heten Bert en Ernie in onderstaande landen?

B ZWEDEN

D TURKIJE

AC RUSLAND

A DENEMARKEN

4 Welke - internationale, voormalige - politici zoeken we hier?
A: Het glijdt van hem af op het moment dat het lastig wordt, een goochelaar in het debat. Het kan ook niet anders 
want hij kent Den Haag op zijn duimpje, van kleins af aan!
B: Ook afkomstig uit de hoofdstad is de volgende politicus. Gewond geraakt en gevangengenomen tijdens de
oorlog, maar uiteindelijk wist hij uit de handen van de vijand te ontsnappen? Oja zijn pa werkte nog bij de... NS. 
C: Van zijn voornaam heb je een televisieserie. Na de dood van één van de meest beruchte leiders van het land, 
werd hij de leider. Zijn tegenstander in de strijd om het presidentschap werd geëxecuteerd wat het natuurlijk wel 
eenvoudiger maakt.
D: Hij is pas dit decennium aan de macht gekomen namens de socialistische partij. Of dat helemaal lekker gaat, 
daar valt over te twisten. Het lijkt voor ons ‘een ver van je bed show’, maar het is stiekem dichterbij dan je denkt. 
E: Ze heeft eigenlijk drie nationaliteiten. Geboren als moslim, maar dat is ze nu zeker niet meer. Ze heeft meerdere 
prijzen en onderscheidingen betreffende veiligheid en emancipatie op haar schoorsteenmantel staan.

B

D

E

AC

A

6 Marieke staat op de markt in Herpen. Het is 10:15 uur. Ze is van plan om een mooie
bloempot met een goed bloeiende bloem te kopen. Wat kost de roos?

Op de markt in Herpen kosten alle bloempotten met bloem 2,35 euro. Dit vindt Marieke iets te gortig en ze besluit 
om het later op de dag te proberen in Ravenstein. Zo gezegd zo gedaan. Marieke is om 15:14 uur aanwezig op de 
markt in Ravenstein. De bloempotten zijn er verkrijgbaar met verschillende soorten bloemen. Een bloempot met 
een roos is 2,10 euro en met een tulp 1,15 euro. Marieke besluit de bloempot met een roos te kopen. 
De marktkoopman zegt tegen Marieke: “Goede koop mevrouwtje, je maakt het niet vaak mee dat de bloempot 
slechts 2,- euro duurder is dan de bloem.”

Mark Rutte

François Mitterrand

Nikita Chroesjtsjov

Nicolas Maduro

Ayaan Hirsi Ali

Bent - Erik

Bert - Ernie

Vlas - Yenik

Edi ile Büdü

0.05 euro
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9 Een mooi stukje onvervalst dialect. Geef de juiste vertaling in het ABN.
Noe bemeugde zieg de sjoendogter demet, die meister Baltus op zij had geduijd in dat Jeannet oug versterking 
kraog in de persoon van Janneske, dee in zien deurke verscheen  en Neleke, dat aon heure scholk gong hange. 
“Laot ze mer sjelle, m’n leef juffrouw”, zag de sjoendogter. “Dat zien veer van dat  bagasje geweend.  Ze zet altied 
het gans sträotsje op stelte.” “’t Is weer Maandag en dan heeft dat wyf altijd de duivel in de prij”, veugde Meister  
Baltus dr aon touw, dee pas opgeschreve waos veur ne struzak. Koelik had er evels ziene mond ope gedoon of 
Janneske stond veur h’m met ze groet gezieg. “Gaot in, meister  Baltus, bemeugd uug dao neet met”, schriewden 
heer driftig, boe op meister Baltus verschrik twie sprung agteroet maakde de gank in.

7 Er wordt wat afgesnoept in Groot Ravenstein. Voor de snoepkonten onder ons moet deze 
vraag geen probleem zijn! Welke 10 snoepjes zitten in deze afbeelding verstopt?

B

F

D

H

J

A

A

A

C

G

I

A

E

8 Welke functie had het pand aan de Schaijkseweg 16 in Herpen vroeger? 

Colaflesjes

Banaantjes

Honingdrop

Griotten

Engelse Drop 

Jellybeans

Dragibus

Smarties

Mentos

M&M’s (pinda)

Nu bemoeide ook haar schoondochter zich ermee, die meester Baltus aan de kant had geschoven, zodat 

Jeannet ook hulp kreeg in de persoon van Janneske, die in zijn deurportaal verscheen en Neleke, die aan 

haar schort ging hangen. “Laat ze maar schreeuwen, beste juffrouw.” Zei de schoondochter. “Dat zijn we 

wel van dat gespuis gewend.” Ze zet altijd het hele straatje op stelten. “Het is weer maandag en dan is dat 

mens altijd als door de duivel bezeten.” voegde meester Baltus eraan toe, die net ingeschreven was voor 

een nieuwe strozak. Hij had nog niet zijn mond open gedaan of Janneske stond voor hem met zijn grote 
kop. “Ga naar binnen meester Baltus, bemoei u er niet mee.” schreeuwde hij driftig, waarop meester Baltus 

van schrik twee stappen naar achter deed, zijn gang in. 

Armenhof
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10 Welke film zoeken we en zet een kruis door degene die niet in de film speelt.
A

A

B

C

D

B

C

D

Braveheart

Costa

The man in the Iron Mask

Men in Black International
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11 Zwart wit, de kleuren van Vesta’19. Vele clubs boekten al successen in zwart-wit
gestreept. Welke roemruchte clubs speelden in deze shirts?
A B C D

B

D

AC

A

12 Welke bekende ODD’ers zie je hier op de foto staan? 
CB D

B

D

AC

A

A

13 Geef de juiste volgorde van deze logische reeks. Begin met de oudste! 
A B C D E

Partizan Belgrado

Botafogo

Notts County

Ascoli Calcio

Evi van Wijchen en Daniek de Looijer

Fleur van Coolwijk

Martijn van Maren

Romy Kocken en Renee Kuijpers

B-D-C-E-A
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14 Eéntje voor de kinderen! Omcirkel de zevende dwerg in het onderstaande plaatje.
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15 Geert heeft een zware dag. Vul onderstaande tabel in. Succes!
Bij alle vijf de huizen die hij met een bezoek vereert, is de straat opgebroken. Hij moet dus steeds een behoorlijk 
stuk lopen, terwijl hij normaal nog niet naar de COOP gaat zonder zijn auto te pakken. De vriendin van Geert heet 
Marieke. Bij Annemarie en Moniek is de af te leggen afstand niet noodzakelijk in deze volgorde – 1300 en 1500 
meter. Bij Geert zijn zusje wordt er niet aan de telefoon gewerkt. Bij zijn secretaresse is de wandeling 100 meter 
langer dan bij zijn vriendin. De bestrating dwingt Geert ertoe precies 1400 meter te lopen. Bij Jan zijn ze een nieuw 
bankje aan het plaatsen. Problemen met de telefoon is toch wel typisch een mannen- dingetje. Bij het zusje is de 
te lopen afstand korter dan bij het werk aan de gasleiding, maar langer dan bij de oom. De collega heet niet Theo. 
Bij Annemarie gaat het niet om de waterleiding.

RELATIE 

C
ol

le
ga

Se
cr

et
ar

es
se

O
om

Vr
ie

nd
in

Zu
sj

e

Annemarie

Theo

Moniek

Marieke

Jan

RELATIE WERK LOPEN
Annemarie

Theo

Moniek

Marieke

Jan

1.2 km

1.3 km

1.4 km

1.5 km

1.6 km

Bestraten

Gas

Bankje

Telefoon

Water

WERK

Be
st

ra
te

n

G
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Ba
nk

je

Te
le
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on
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at
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LOPEN

1.
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km

1.
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km
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km

1.
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km

1.
6 

km

Secretaresse

Oom

Zusje

Vriendin

Collega

Gas

Telefoon

Water

Bestraten

Bankje

1.5 km

1.2 km

1.3 km

1.4 km

1.6 km
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1 Het is een jaarlijks terugkerend evenement geworden in Ravenstein, het Open
Ravensteinse Tafeltennis Kampioenschap. Wie won de afgelopen editie?

3 Zet de volgende namen in de goede volgorde van oud naar nieuw. Denise, Lea, Olga, 
Berenice, Eva. Wat hebben deze personen gemeen?

2

4

5

Welke Ravensteinse straten zijn naar de onderstaande personen vernoemd?

Songfestival 2019: van welke landen kreeg Nederland van de vakjury 10 punten?

In het promo filmpje van Agriwebshop.nl, is een hondenvoer merk afgebeeld boven het
gevulde bakje met voer. Welk merk hondenvoer betreft dit? En hoeveel verschillende
smaakvarianten van dit merk verkoopt Agriwebshop.nl online?

A B C D

B

D

AC

A

Ton-Willem Beerens

Van Coothweg

Reinout van Valkenburgstraat

Kolonel Wilsstraat

Burgemeester van Claarenbeekstraat

Denise, Eva, Olga, Berenice, Lea

Bondgirls geweest

Zwitserland a(ls enige land)

Caro Croc hondenbrokken - 15
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6

7

8

50 jaar Pinkpop! 50 jaar top acts in het Zuiden van Limburg. En 50 jaar crowdsurfen.
Bij welke band en in welk jaar kwamen deze crowdsurfing acts voor?

Welke vestingsteden zie je hier?

Vroeger, toen kon je gewoon nog naar de Chinees in Ravenstein. Maar hoe heette de
Chinees ook alweer in het pand aan de Marktstraat?

A B C D

B

D

AC

A

B

D

AC

A

A B C D

Rowwen Heze 2019

The Script 2018

Pearl Jam 1992

Volbeat 2011

Sluis

Weesp

Aardenburg

Klundert

Kwai Fa
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9 Wat is het volgende getal in elk van onderstaande reeksen?
7, 8, 5 ,5, 3, 4, 4, ... 
7, 7, 8, 9, 7, 8, ... 

B

A

10

11

Op 24 juni jongstleden was er een grote telefoonstoring bij KPN. Door deze storing was 
het noodnummer 112 urenlang niet bereikbaar. Via een NL-Alert is een telefoonnummer 
bekend gemaakt waarmee via Whatsapp de nooddiensten bereikbaar waren.
Wat was het correcte nummer? 

J.Bernlef is een schrijver die niet mag ontbreken op je literatuurlijst. Hij schreef vele
boeken die door velen gelezen zijn. Twee van zijn boeken vormen een duidelijke
tegenstelling van elkaar. Welke twee boeken zijn dit? En wat is de tegenstelling?

12 We vertrouwen Google Translate nog steeds niet, maar onze eigen vertaalmachine 
heeft er ook een bende van gemaakt. Het heeft een aantal songteksten (4) van Guus
Meeuwis vrij vertaald en gehusseld. 

“Its a waste of time but did we now then, what the hell we werre just 18 and had not seen shit. Deine smile in red 
nights bringt die nachte zu morgen. Slowly begins die tag en gehts the worries vliegen. Sie sind mijn anker if ever 
no worries. Mai em vaig atrevir a somiar das est da kommen wirden. That ich sang here fur dich. Per tu. I to nije 
oluja odjednom in une glass deau. but eine sombres meteorologique message. I Sidro je Podignuto”

Weten jullie welke songs er in deze tekst staan? En welke talen heeft de machine gebruikt?

B F

D H

J

A A

A

C G

I

A E

SONGS TALEN

8 (augustus)

6 (zondag)

0610000011

Hersenschimmen en Eclips

Hersenschimmen gaat over iemand die zijn geheugen langzaam kwijtraakt en Eclips over iemand die zijn geheugen langzaam terug krijgt.

Alles Wat Ik Wil Nederlands

Langzamerhand Duits

Ik wil met je lachen

Haven in zicht

Frans

Catalaans

Bosnisch

Engels
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13 Welke artiest en nummer haal je uit de collages?
A

C

B

D

B

D

AC

A

14 Wat is het hoogste huisnummer in Ravenstein?

Dido; White Flag

De Kast; Nije Dei

GameChops; Spider Dance

UB40; Rat in mi Kitchen

122
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15 Wat hebben deze locaties met elkaar gemeen?

Wk Beachvolleybal 2015
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1 Sinds de vorige editie van de Ravensteinse Kwis haalde Groot Ravenstein weer regelmatig 
de krantenkoppen. Welke 4 krantenkoppen die het afgelopen jaar in het Brabants Dagblad 
verschenen kan jij maken van onderstaande zin? Je moet er vier hebben om punten te 
krijgen.

Drukkere protesten nemen vrouwvrij Ravenstein steeds na basisschool en op Ravensteinse pastorie voor
muurschildering van een eerste buurt bastion Oss, geven eeuwig koop recht dijk Ravenstein van eigengereidheid 
verwijdert wil.

2 Maak in onderstaand schaakbord een zo lang mogelijk woord, door met een 
paardensprong van de ene naar de volgende letter te springen. Je mag niet twee keer op 
hetzelfde vakje komen. Zet in het vak waar je begint een 1, de tweede een 2, enzovoorts. 

B

D

AC

A

A S D V W C H E

N S F E R K N S

I A E I H K Z E

B W D K O O E S

P E R I G I R E

A D T A I O G D

H B B N U K D I

A E R E S N K L

Basisschool Ravenstein verwijdert muurschildering na protesten buurt

Oss wil eerste recht van koop pastorie Ravenstein

Bastion van Ravensteinse eigengereidheid, voor eeuwig vrouwvrij

Geven en nemen op een steeds drukkere dijk

arbeidsongeschiktheidsverzekering, 33 letters
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3

4

5

Wat kent Ravenstein toch veel muzikale families! Welke familie staat op deze foto uit de 
oude doos? Voor het maximale aantal punten: plaats de voornamen in de goede volgorde 
van links naar rechts.

In de jaren tachtig opende Mira Molenaar een balletschool aan de Dorskamp. Ze trouwde 
in die tijd ook. Hoe heette Mira Molenaar nadat ze getrouwd was?

Op 20 maart 2019 mochten we in Groot Ravenstein weer stemmen voor de Provinciale
Verkiezingen. Hoeveel stemmen haalden de kandidaten uit Ravenstein en Over d’n Dam 
tijdens deze verkiezingen in Noord Brabant?

Familie Strik

Piet, Bets, Jan, Nellie, Theo, Marie & Marinus

Mira Molenaar-Molenaar

379
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6 Helden zijn er in alle soorten en maten, met en zonder wapens.
Wat voor wapen zie je op de verschillende foto’s?

CB D

B

D

AC

A

A

7 Van welk toepasselijk lied is deze bladmuziek?

Browning .50 inch

Gatling gun

Diemaco C8

Desert Eagle

Gildelied van Sint Barbara
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8 HELP! Booking.com is een geweldige site, maar we zijn even vergeten welke
accommodatie we ook alweer geboekt hebben.
A

C

B

D

B

D

AC

A

9 Welke gevaarlijke stof werd dit jaar in de Vlamen en Osstraat gedumpt en aangetroffen 
door voorbijgangers?

Residencia de Estudiantes Fernando Villalón

Quality Inn Washington Court House

Wanda Vista Lanzhou

Haus Apricum

Toxipilodriede
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B HOORT BIJ NUMMER:

D HOORT BIJ NUMMER:

AC HOORT BIJ NUMMER:

A HOORT BIJ NUMMER:

10 Een bigbag is gevuld met een vochtig, niet verdicht mengsel van zand en grind.
Wat is het totale gewicht van deze bigbag in kg?

Het totaal verdichte mengsel  (0% lucht) = 0,75 m3 
De verhouding zand / grind = 45 / 55 
Schijnbare Volumieke massa zand kg/ltr = 2,650 kg

Schijnbare Volumieke massa grind kg/ltr = 2,650 kg 
Het totaal aan water (vocht) in het mengsel = 42 liter 
De bigbag weegt = 1 kg 

11 Hier zie je 4 beroemde schilderijen en 4 musea afgebeeld.
Welk schilderij hoort bij welk museum?

C

3

B

2

D

4

A

1

12 Een team wil dat het spel gespeeld wordt volgens de Punjabi regels. Het andere wil liever 
andere spelregels. Over welk spel hebben we het hier? En welke andere spelregelversies 
kennen we nog meer binnen dit spel? 

1919 kg

2

4

3

1

Kabaddi

Sanjeevani, Gaminee, Punjabi en Amar
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13 Nu we het toch over kunst hebben... Groot Ravenstein staat bekend om haar kunstenaren 
en kunstzinnige personen. Deze creatieve uitspattingen komen jaarlijks ook bij de
Koldergalerij tot uiting. Van welke voormalige inwoner van Ravenstein is dit ku(ns)twerk?

14 Gérard de Bresser gaat een dagje golfen en heeft een EGA Handicap van 27. Hij speelt een 
Stablefordwedstrijd. Gérard krijgt 25 handicapslagen. Zijn brutoscore is op onderstaande 
kaart afgedrukt. Bereken het aantal Stablefordpunten dat hij over 9 holes heeft behaald.

Gerwin van der Ven

16
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15 Computer, telefoon en tablet. We gebruiken ze tegenwoordig dagelijks. Maar hoe goed 
ken je de programma’s en apps die je gebruikt? Hieronder zijn de icoontjes te vinden van 
een aantal programma’s en apps. Schrijf de juiste naam bij het icoon.
A B C D E

F G H I J

B G

D I

E J

A AC H

A FAVG Anti-Virus Free

VLC media player

GIMP

Google Earth

Winamp

KeePass Password Safe

VirtualDJ Home

VMware Workstation Player

Total Commander

Visual Studio 2019
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1 Vul onderstaande puzzel in aan de hand van de verschillende foto’s.
Geef als antwoord het woord dat verschijnt in de dikgedrukte verticale balk.

2 Welke kwis in de regio gaat dit jaar eerder van start op speciaal verzoek van de 
deelnemers?

B A T T A

S C H O L T E N

H U I J Z E R

O T T I N K

V E R B R U G G E

V A N D E R L E E U W

B O U W E N S

T U I N S T R A

M E I J E R

SWART

Achternaam

Lithse Kwis
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3 Heb jij ook een talenknobbel? In welke taal staat de onderstaande code geschreven?
A def dropNonLetter(tokens):

tokensDrop = [ ]
tokensKeep = [ ]
for token in tokens:
if re.search(‘[a-zA-Z]+’, token):

tokensKeep.extend([token])
else:

tokensDrop.extend([token])
return tokensKeep, tokensDrop

B getTopKMostImportantVariables <- function(lScenario, topKVarImp){
k <- topKVarImp  
if(k > nrow(lScenario$varImportance[[1]])){

k <- nrow(lScenario$varImportance[[1]])
 }  
 varNames <- row.names(lScenario$varImportance[[1]])
lScenario$varImportance <- row.names(lScenario$varImportance[[1]])[order(lScenario$varI 

mportance[[1]], decreasing=TRUE)[1:k]]  
  return(lScenario$varImportance)  
}

C subroutine DefineGridFunction(R, w)
integer        :: i, j
real           :: pi, R
real           :: w(:,:), ri(size(w,1)), thetaj(size(w,2))
real           :: Integral

pi = 4.0 * atan(1.0)

do j = 1, size(w,2)
do i = 1, size (w,1)
w(i,j) = pi*(2*i-1)*R**2/(size(w,2)*size(w,1)**2)
ri(i) = R*(i-0.5)/size(w,1)
enddo
thetaj(j) = 2*pi*(j-0.5)/size(w,2)
enddo

D function play_movie(){
if(started == “no”){
started = “yes”;
begin = document.getElementById(‘rangeSlider’).value;
maximum = 57;
circle_update(begin);
/*document.getElementById(‘startButton’).textContent = “STOP”*/
}
else{
/*clearTimeout(patience)*/
/*started = “no”;*/
}
};

B

D

AC

A Python

R

Fortran

Javascript
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4 Het wordt een mooie nazomer volgens Theo de Bierbrouwer. Laat ik nog eens een biertje 
brouwen, denkt hij. Hij kijkt in zijn receptenboek en kiest er een uit.
Wat voor bier gaat Theo brouwen?

5 Ken je ze nog, LP’s? De langspeelplaat, ook wel vinylplaat genoemd. Met van die mooie 
hoezen. Van welke platen zie je hieronder een onderdeel?

CB D

B

D

AC

A

A

Witbier

Raymond van het Groenewoud - Kamiel in België

Elton John - Too Low for Zero 

Dire Straits - Alchemy 

Pink Floyd - The Wall
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6

8

Wat staat hier en wat is er zo bijzonder aan deze gedenksteen?

Wat zijn de tekeningnummers van het project waaraan, in de omgeving van het
Keurvorstenplein, nu hard gewerkt wordt en wie is de projectleider?

7 Leuk speelgoed die gezicht-apps. We hebben er een aantal Groot Ravensteiners doorheen 
gehaald. Weet jij wie het zijn? De meeste personen zien er nu nog ietsjes strakker uit...

C

G

B

F

D

H

A

E

B F

D H

A AC G

A E

Frans en Hermien Wijnakker. In 1984 ontvingen Frans en Mien Wijnakker uit Dieden de Yad-Vashem medaille

 met bijbehorende oorkonde omdat ze vanuit Dieden joden in de Tweede Wereldoorlog lieten onderduiken. 

Robbert de Groot

Dirk de Bruij

Louis Bakker

Toon Jasper

Ruud Megens 

Kevin de Louw

Bernard Brands

Wilger Tijssen

042-18.003/4

Bart Tonies
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9 Gecombineerd voetbal van Ravenstein met SDDL is van alle tijden.
Welk voetbalteam wordt op deze afbeelding weergegeven?

10 Prijzen, ja ook dit jaar zijn ze er weer. We hebben een mooi pakket voor jullie
samengesteld bij Adje. Wat is de totaalprijs van alle kado’s op de foto?

Het voetbalelftal van gemeenteambtenaren van Ravenstein

169,91 euro
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11 Wat was de bijnaam van deze man en welke opmerkelijke daad verrichtte deze man in 
1948 in Ravenstein?

12 Het bedrijf De Bresser is gevestigd in Ravenstein, maar voor het overgrote deel van haar 
werkzaamheden niet in Ravenstein maar in de steden daaromheen te vinden. Toch is het 
bedrijf wel degelijk af en toe in onze omgeving om een mooi pand weer van een nieuw 
laagje verf te voorzien. Zo ook afgelopen zomer. Op de foto zie je een detail van één van 
deze panden. Wat is het adres van dit pand?

De Zwarte Ruiter

Overval op postkantoor in Ravenstein

Het oude postkantoor/Landpoortstraat 2-4
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13 Gedurende de oorlog in voormalig Joegoslavië werden grote gebouwen vaak gebruikt 
door snipers. Zo ook dit gebouw. Er staat een tekst op het artistieke gebouw wat
vertaald ongeveer betekent: Geef me mijn kleren terug. 
Wat was de originele functie van het gebouw?

14 Kunst kun je het in sommige gevallen noemen, in sommige gevallen ook niet.
Van wie zijn deze tatoeages? 

CB D

B

D

AC

A

A

Bank (Staklena banka, old Glass banka)

Robbie Williams

Rhishard Matthews

Guido Hoogstede

Gregory vd Wiel
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15 Ik verveel me! In de vakantie wisten een aantal Ravensteinse jongens niet wat ze moesten 
doen. Weten jullie wat voor activiteiten hun moeder voorstelde? 

De cijfers aan de linkerkant geven aan hoeveel juiste activiteiten er in die rij staan. 
De cijfers aan de rechterkant geven aan hoeveel activiteiten er onder de juiste naam staan.

NAAM

RAVI

JIPPE

LOU

DAAN

SJORS

JONAS

ACTIVITEIT

RAVI  LOU  JIPPE  DAAN SJORS JONAS
0 Opruimen Barbie Puzzel Fietsen Sudoku Speeltuin 0

2 Lezen Opruimen Tekenen Playstation Zwemmen Tablet 2

2 Steppen Playstation Taart bakken Puzzel Lezen Voetballen 1

2 Trampoline Tekenen Barbie Taart bakken Voetballen Playstation 0

1 Knutselen Tablet Taart bakken Fietsen Trampoline Stoepkrijten 1

1 Naar oma Fietsen Barbie Speeltuin Puzzel Sudoku 0

2 Lezen Puzzel Tablet Voetballen Steppen Stoepkrijten 0

2 Tablet Steppen Lezen Naar oma Trampoline Speeltuin 2

Knutselen

Steppen

Tekenen

Naar Oma 

Zwemmen

Voetballen


