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1 Welk nummer liet Bradley Cooper aan Warner Bros zien om hem ervan te overtuigen 
dat er een remake van “A star is born” (2018) gemaakt moest worden? En waar werd 
dit nummer opgenomen? 

2 Na een worp met zes dobbelstenen is de som van de ogen aan de bovenzijde 19. 
Wat is de som van alle ogen aan de zijkanten van al deze dobbelstenen, als je weet 
dat er minstens één zes bovenaan lag en ook éénmaal een drie?

3 Na de vergadering van de Ravensteinse Kwis begin juni bleven Koen en Anton nog even hangen om samen een 
potje Yahtzee te spelen met zijn tweeën. Koen begon en gooide meteen Full House. Daarmee waren de eerste 25 
punten binnen voor Koen. Vervolgens gooide Anton. De score van Anton gaan we nu echter niet bijhouden. 

Koen gooit in zijn tweede beurt vier ‘vijven’ samen met een twee. Uiteraard gaat Koen voor de bonus en hij zet 
zijn score dus in het bovenste gedeelte van de kaart. Daarna gooit hij slechts twee ‘tweeën’ en zet dit ook bij de 
tweeën. Dan gooit hij vier ‘enen’ en een twee. Na zijn volgende beurt vult Koen´22’ in bij Chance. 

De volgende beurt gaat goed: Grote straat. Kleine straat lukt niet helaas. Maar de volgende beurt is het helemaal 
prijs: Yahtzee! Ook gooit hij vier ‘vieren’ samen met een vijf, maar Koen weet niet waar hij deze het beste kan 
invullen. Vervolgens gooit hij driemaal een drie en twee keer een zes, terwijl Full House reeds is gevuld. Vervolgens 
gooit hij opnieuw vier ‘vieren’ en nu samen met een twee. Als voorlaatste gooit hij driemaal een zes en tweemaal 
een één. En dan de laatste worp van Koen: drie keer een zes en twee keer een vijf! 

Wat is zijn score als achteraf blijkt dat hij alle worpen op de beste posities heeft
geplaatst?

‘Midnight Special’ van Creedance Clearwater Revival 

Bij Lady Gaga thuis

84

292 punten
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4 Een brandweeroefening kan ook wel eens verkeerd uitpakken. Zoals in de zomer van 2003 in Ravenstein. 
Diverse korpsen uit de regio komen hier trainen. Ze maken gebruik van een leegstaand pand, waarvan
uiteindelijk ongepland het plafond vlam vat. Tegen de tijd dat de brand wordt ontdekt, is het al te laat.
De aanwezige brandweermannen kunnen het gebouw niet meer redden. 

Welk adres heeft de woning die nu op deze plek gebouwd is?

5 Als de rock & rollers van weleer in het Brabants zouden hebben gezongen, zouden er 
schône songteksten uit zijn gekomen. Welke nummers van welke artiesten zoeken we 
hier? Wij hebben ons best gedaan op de Broabantse vertalingen...

A: Tis unne gruwlik lange weg naor dun urste ploats, as ge wil rock en rolluh.
B: Nou mun hendjes trilluh nogal en munne knies kunneh niks leien, ik kan nie ins meer op munnen potuh stoan.
C: Wakker worre Suzanneke, Opstoan!
D: Kom schatteke, ge maokt me hemoal gek, god allemachtig wan grote vuur balluh wanne!
E: Kan nie mer wachtuh tot dun zaoterdagaovond!
F: Es de muziek zachter gaot, schreeuwe we om meer. We gaon dun ollingen avaond rocken.

B

D

AC

A

E

F

6 Waar bevindt zich de stad Eimuiden?

Doolhof 2d

It’s a long way to the top - AC/DC

All shook up - Elvis Presley

Wake up little Susie - The Everly Brothers

Great balls of fire - Jerry Lee Lewis

Saturday Night - Herman Brood 

Rock around the clock - Bill Haley & His Comets 

In de Donald Duck
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8 We kunnen niet alles met ons blote oog waarnemen. Als dat wel zou kunnen, zou de
wereld er een stuk anders uitzien…  Wat zie je hieronder sterk uitvergroot? 

CB D

B

D

AC

A

A

7 In de donkere dagen voor kerst 2020 waren langs de gracht in Ravenstein prachtige 
kaarsjes, kerststukjes en wensjes te zien. Van wie waren de wensen, waaruit
onderstaande zinsneden afkomstig zijn?  

A:  Grote verhalen, Kerstboom halen. In de kou zie ik druppels dauw. Ik zet de lampjes aan en kijk naar de maan. 
Ik vraag me af hoe zou Kerst volgend jaar zal gaan.

B:  Dankzij een paar lieve en actieve mensen, hangen hier weer vele mooie wensen. En ‘s avonds als al die kaarsjes 
weer aangaan, denken wij: Ravenstein bij Kaarslicht blijft bestaan.   

C:  Bommen met Kerstmis. Als we het nou eens omkeren. Bommen met Kerstmis en de rest van het jaar vrede? 
Nog steeds niet ideaal maar toch een aardige stap in de goede richting, lijkt me. 

D:  Maria die zoude naar Bethlehem gaan en gold daar code rood. Ze heeft het met Jozef toch gedaan, maar de 
horeca die sloot. 

B

B

D

D

A

A

C

C

A

A

B

B

D

D

A

A

C

C

A

A

Nora vd Haterd 

Theo van Duren 

Willie Biermans 

Mientje en Willy Brukx

De zon

Cafeïne

Coronavirus

Traan
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9 Helaas was het EK 2020 niet zo’n succes voor het Nederlands Elftal. Dat is in het verleden 
wel eens anders geweest tijdens eindronden. Hieronder zie je vier foto’s gemaakt direct na 
een Oranje doelpunt op een eindronde. Wie maakte het doelpunt, tegen welk land en
tijdens welke eindronde? Als je deze vragen van de vier foto’s beantwoord hebt, tel dan 
alle rugnummers bij elkaar op van de Nederlandse spelers die duidelijk zichtbaar zijn op 
deze vier foto’s. 

CB D

B

D

E

AC

A

A

Som van rugnummers:

Doelpunt:    Tegen:     In:

Doelpunt:    Tegen:     In:

Doelpunt:    Tegen:     In:

Doelpunt:    Tegen:     In:

10 Welke woorden of zinnen ontstaan er, als je het volgende bij elkaar optelt? 
A: 51.3233281, 7.524932 + 51.087558, 4.367744
B: 51.1646685, 4.1395124 + 52.7219595, 4.66696355109236 + 49.4125241, 9.51712798764144
C: 51.5975127, 6.6811784 + 52.04896675,  51.4471565, 6.08921219674317 + 51.4471565, 4.7390521
D:  50.9643757, 5.8461468 + 52.71225585, 6.92914748289738 + 50.4665284, 4.8661892 + 51.470843,  5.5506822 

+ 50.932458, 4.3717863
E: 52.973889, 6.663611 + 52.5208023, 6.4251941 + 50.7741896, 4.8870343 !

B

D

E

AC

A

Van Nistelrooij Italië EK 2008

Van Basten Engeland EK 1988

Fer

108

Chili WK 2014

Sneijder Slowakije WK 2010

BeukenBoom

Voer de Dieren Meer

Danik en Erica Namen Nu enen Grimbergen…

… Nooitgedacht Ommen Hoegaarden!

Sint-Niklaas Groet Ravenstein
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12 Waar gebruik je deze hulpmiddelen (doorgaans) voor?

B

D

AC

A

CB DA

11 Ook zéker zo genoten van het diepte-interview op Omroep Walraven met Annemarie en 
Geert over de Ravensteinse Kwis? Welke twee voorwerpen (A: Annemarie en B: Geert)
hadden zijn in hun handen tijdens dit interview?

A

B

13 Elke dag overlijden circa 42 mensen in Nederland aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Vaak totaal
onverwacht. Adequaat handelen en de aanwezigheid van een Automatische Externe Defibrillator (AED) redt
levens. Christian Eriksen is het bekendste voorbeeld in 2021 die zijn leven te danken heeft aan deskundig handelen. 

A: Stel, jij ziet iemand in elkaar zakken op zondagavond 21.00 uur bij de kruising
Lamoenenhof - Monseigneur Borretlaan. Waar bevindt zich dan de dichtstbijzijnde AED?
B: Bij wie moet jij je opgeven als je eindelijk die EHBO-cursus wilt volgen in Ravenstein?

A

B

Weg roller / koud metaal rolt over de vermoeide ogen/ stimuleert bloedsomloop

Theezakje

Fam. v.d.Bergh, Burg. v.Claarenbeekstr. 27, Ravenstein

Jade roller / stimuleert bloedsomloop / helpt afvalstoffen af te voeren / inmasseren van een product / minder wallen

Nagelriemverwijderaar / verwijdert nagelriemen

Guasha / bloedcirculatie verbeteren in het gezicht / voorkomt ontstekingen / gezonde gloed

Theelepel

Telefonisch via Toos Voet of Paul vd Poel / of via e-mailadres 
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14 We willen jullie talenknobbels graag even testen. Lees onderstaande teksten, zie foto, 
maar eens rustig en goed door, en geef dan het antwoord op de drie vragen die we
hieronder stellen. De drie talen die hier staan afgebeeld, komen (in willekeurige volgorde) 
voor in met name Azië en Afrika.

B

AC

A

A

B

C

Hallo in het Russisch (of Oekraïens)

Hallo in het Farsi (of Perzisch, of Iraans of Afghaans)

Hallo in het Tigrinya (of Ethiopisch of Eritrees)
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15 Een muziekje is natuurlijk altijd gezellig, maar zéker vandaag tijdens de Ravensteinse 
Kwis. In onderstaande muziekpartituur zitten acht verschillende songs verborgen.
Welke acht zoeken wij? Je hoeft alleen de titel te noteren.  

A
A

B

B

C

C

F

F

D

D

G

G

E

E

H

H

Despacito

Nothing else matters 

Tears in Heaven

Sinterklaas Kapoentje 

Zoutelande

Ik zag twee beren

10.000 Luchtballonnen 

Altijd is kortjakje ziek
(of Twinkle Twinkle Little Star)
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Vergeet niet de categorie en vraag te vermelden! NOTITIES
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