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1 Kijken jullie ook wel eens een beetje nieuwsgierig op Funda? Niet zozeer met de
intentie om een nieuw huis te kopen, maar gewoon ordinair ‘blieken’ bij de buren? Wij van 
de Ravensteinse Kwis doen dat heel graag. De vraag is dan ook: Wat is het adres van de 
woningen op de foto? Deze woningen stonden de afgelopen jaren te koop en hieronder zie 
je daarvan een foto.
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2 Hoeveel verschillende merken klompen staan er op Agriwebshop.nl?

Saint Polhof 8 - Ravenstein

Statenweg 1 - Ravenstein

5 soorten en 2 merken

Marktstraat 15 - Ravenstein

Landpoortstraat 5 - Ravenstein

Heuveleindstraat 2a - Huisseling
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3 De juiste persoon voor deze opdracht heeft alles; souplesse tot in de haarvaten,
sterke armen en een vaste hand, een stok achter de deur en niet te veel dorst. 
Stuur deze superman of woman naar de Kasteelseplaats volgens het tijdschema.
TEAM  TIJD
Team 1, 2 en 3 13.00 uur

Team 4, 5 en 6 13.10 uur

Team 7, 8 en 9 13.20 uur

Team 10, 11 en 12 13.30 uur

Team 13, 14 en 15 13.40 uur

Team 16, 17 en 18 13.50 uur

Team 19, 20 en 21 14.00 uur

4 De eigenzinnige, artistieke alleskunner Hasje Boeijen blijft boeien. Vijf jaar geleden was 
er een prachtige expositie van zijn kunst te zien in de Garnizoenskerk. De opdracht is als 
volgt: Maak op eigen creatieve wijze een kunstwerk na van deze bekende Ravensteinse 
kunstenaar. Zie ter inspiratie bijgevoegde kunstwerken. Een vakkundige jury zal jullie 
werk beoordelen én... het winnende stuk zal voor het goede doel geveild worden tijdens de 
volgende Koldergalerij. Lever jullie zelfgemaakte prachtwerk in tegelijk met dit boekje.
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5 Brabant plant 40 miljoen bomen en gaat ten dode opgeschreven bos te lijf.” Met deze 
krantenkop kondigde het Brabants Dagblad aan dat de provincie Noord-Brabant de
CO2-uitstoot wil gaan aanpakken. Bomen nemen zoals wellicht bekend CO2 op.
Dat betekent dus dat pracht en noodzaak verenigt! Ook in groot Ravenstein staat een
aantal karakteristieke bomen die meehelpen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. 
Waar staan deze bomen? Let op de kleine details en je zult ze vinden. Geef een goede, 
korte omschrijving van de plek waar de foto is gemaakt!
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Oorlogsmonument Marktstraat Ravenstein

Splitsing toegangsstraat Leerlooiershuisje Ravenstein

Marktstraat Ravenstein, pleintje voor de Keurvorst

Kruising Doolhof-Johan van Willigenstraat, Ravenstein

Vanaf beneden Bleek, Ravenstein boom die voor de schutterspaal staat

Historische tuinhuisje achterzijde kerkhof Ravenstein

Jeu de boules baan Vidi Reo Ravenstein

Kapel Deursen

Kasteelseplaats Ravenstein

Maasdijk, Demen, gezien vanuit parkeerplaatsje café Tante Es
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7

Op verpakkingen kunnen 2 soorten houdbaarheidsdatums staan: een Ten minste Houdbaar 
Tot -datum (THT) of een Te Gebruiken Tot- datum (TGT). Een THT-datum staat op producten 
die niet snel bederven. En daar zijn we nou net naar op zoek. Speur dus als de sodemieter 
al je kasten af. Wat heb je staan wat de állerlangste houdbaarheidsdatum heeft? Vul de 
datum hieronder in en lever dit product in tegelijk met dit boekje.

Het stadje Ravenstein heeft, zoals jullie weten, vele mooie pandjes. Het antwoord op deze 
vraag is een adres, ergens midden in het stadje. De getallen en letters die samen de juiste 
postcode en het huisnummer vormen, zijn allemaal in het stadscentrum te vinden. En wat 
bevindt zich op dit adres? 
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,1 2 3 4 5 6 7

2e letter

3e letter

WAT BEVINDT ZICH OP DIT ADRES:

8 Op de website van Totality | Careers in Banking staat een filmpje over Totality.
Hoeveel Ravensteiners (inclusief voormalig inwoners van Ravenstein) doen mee aan dit 
filmpje? 

5 3 7 1 A S 2

Het Toeristisch Informatiecentrum (TIR)

3
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Het bijhouden van een volkstuintje is een heerlijke hobby om te ontspannen en zeker de 
afgelopen tijd zeer gewild. De wachtlijsten lopen op en de tuintjes van de gelukkige
eigenaren liggen er prachtig bij. Van wie is het omcirkelde volkstuintje op de dronefoto? 
Welke naam draagt deze tuin?

Wie van je team heeft een uitstekend oog voor detail en weet zich een weg te banen
binnen een verzameling van curiositeiten? Come on, come on, come on, come on Yeah! 
Stuur deze kanjer op het juiste moment naar het hoekhuis tegenover het Kempke.
A little less conversation, a little more action, please! 
TEAM  TIJD
 Team 1 t/m 4 13.00 uur

Team 5 t/m 8 13.10 uur

Team 9 t/m 12 13.20 uur

Team 13 t/m 16 13.30 uur

Team 17 t/m 21 13.40 uur

11 Sommigen van jullie zullen misschien weten dat de eigenaar van Tandenborstel.com een 
winkeltje heeft gehad aan de Landpoortstraat 12. Boven de etalage van dat pand ligt een 
ijzeren latei en achter de dikke laag verf is nog enigszins zichtbaar wat hier vroeger werd 
verkocht. Welke drie woorden staan er op de latei?

Drogisterij - Koloniale – Gruttersware

Eigenaar: Henk Derks
Naam: “Hof van hede”
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Prikkelend en vooral niet te zwaar. Zo luidde de aankondiging. Maar ken jij de juiste
volgorde? Zo ja, vul het hieronder in en de punten voor deze vraag gaan naar jouw team!  

Bij deze opdracht worden al jullie zintuigen op scherp gezet! Klaar voor beleving,
bezieling en bezinning? We zien graag één persoon uit je team volgens het onderstaand 
tijdschema verschijnen bij de pomp voor de Keurvorst.
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TEAM  TIJD
Team 21, 12, 3 15.00 uur

Team 20, 11, 2 15.10 uur

Team 19, 10, 1 15.20 uur

Team 18, 13, 4 15.30 uur

Team 17, 14, 5 15.40 uur

Team 16, 15, 6 15.50 uur

Team 9, 8, 7 16.00 uur

D-I-J-A-G-E-C-H-B-F



21

DOE-RONDE

14 Hotel Restaurant De Keurvorst was in de 16e eeuw al een pleisterplek voor menig
handelaar, reiziger en bewoner van Ravenstein. Anno 2021 biedt De Keur onderdak aan 
vele clubskes. Kijk eens goed naar de bijgevoegde foto en geef antwoord op de vragen 
A: Wat wordt er hier gespeeld? en B: Door wie wordt dit spel hier gespeeld?

B

A Toepen en boerenbridge

Han van der Linden - JeanPaul Verhallen - Peter de Wild - Jan Bruijsten
Jan van Thiel - Jacques Leverdingen
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15 Op welk adres in Ravenstein startte Van Tilburg Mode 68 jaar geleden?

17 Het regende medailles voor Nederland in Tokio. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de 
fysieke en mentale weerbaarheid van Ravenstein en omgeving? Stuur je beste olympiër, 
trek hem of haar een geweldig mooi sportpekske aan en Get in Shape! (@Get in Shape) 
volgens onderstaand tijdschema. 

16 In welke 2 plaatsen naast Ravenstein heeft J. Meulemans & Co’s Handelmaatschappij N.V. 
handelsvestigingen (vanaf juli 1964 Koninklijke Meulemans) gehad?

B

A

TEAM  TIJD
Teams met een oneven teamnummer 14.00 uur

Teams met een even teamnummer 14.30 uur

Marktstraat 29

Venlo

‘s-Hertogenbosch
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19 Slurpen, gorgelen, proeven, ruiken en een vereiste leeftijd van minimaal 18 jaar.
Dat wordt vechten wie er naar deze opdracht mag. Helaas kan slechts 1 persoon zich voor 
deze opdracht melden bij de pomp voor de Keurvorst. Voer deze opdracht ergens tussen 
14.00 en 16.00 uur uit.

18 Wij zijn natuurlijk onwijs dankbaar voor al onze sponsoren die deze Ravensteinse Kwis tot 
een succes maken. Zonder hen, en uiteraard zonder jullie, zou deze kwis überhaupt geen 
optie zijn. Tijdens deze creatieve opdracht komt dat perfect samen. Leef je met je team 
volledig uit en maak met minimaal 6 personen een ludieke foto die in 1 blik alles treffend 
duidelijk maakt over het bedrijf van de sponsor die je in bijgevoegde envelop vindt.
De advertentie moet uiterlijk 18.00 uur binnen zijn in onze mailbox
info@ravensteinsekwis.nl.
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Vergeet niet de categorie en vraag te vermelden! NOTITIES
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