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2 Deze gedekte tafels zijn feesttafels. Beantwoord de volgende vragen: 

A: Welk feest wordt bedoeld?
B: In welke landen wordt dit uitgebreid gevierd?
C: Hoelang duurt dit feest?
D: Welke gerechten komen op tafel?

B

D

AC

A

3 In het 70-jarig jubileumboek van SDDL staat dat meester Van Ooij direct een belangrijke 
taak had als voorzitter. Wat was die taak?

4 De Rabobank sponsort al jaar en dag lokale verenigingen. Hoeveel stemmen ontving 
‘De Ravensteinse Kwis’ in 2020 vanuit de leden van de Rabobank voor hun deelname 
aan Rabobank ClubSupport?

Belangrijk: Klanten die ook lid zijn van de Rabobank mogen jaarlijks stemmen in het kader van Rabobank  
ClubSupport. Tip voor leden van de Rabobank (lid worden is overigens gratis als je klant bent): stem op 
 verenigingen uit de buurt, zoals de Ravensteinse kwis. Hoe meer zij of wij gesponsord worden door de leden via 
ClubSupport, hoe meer er georganiseerd kan worden. 

1 Welke bekende Ravensteinse kunstenaar maakte het beroemde houten
“Paarden carrousel” welke te vinden is van het Atrium in het Multifunctioneel centrum
De Ravengaarde? 

Hasje Boeijen

Het aanvragen van de eerste kleedlokalen (vergunning)

68 stemmen (€ 348,44)

 Perzisch nieuwjaar of nuruz, noroez

13 dagen

Iran, Afghanistan, Azerbeidzjan, Iran en Tadzjikistan vieren Noroez. Ook in landen waar mensen wonen met Iraanse voorouders, 
zoals Georgië, Irak, Syrië en Turkije, wordt Noroez gevierd. 

Haft sin, de zeven voorwerpen
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5

CA B

Fruit is kei gezond. Mits met mate gegeten uiteraard. Zoals met alles. Maar… Wij houden 
wel van een goed stukje fruit, jullie toch ook? Welke drie stukken fruit hebben we
hieronder op de foto zojuist opgepeuzeld?

B

AC

A

6 In het onderstaande plaatje zijn maar twee dieren identiek. 
A: Welk dier is dat én B: hoe heet dat dier uit deze beroemde Disney-film?

B

A Octopus

Appel

Hank

(wilde) perzik

Kers
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7 Wat hebben deze albums gemeen?

8 Het dierenrijk kent vele verschillende dieren in alle soorten en maten. Hieronder staat de 
omschrijving van twee verschillende dieren. Welke twee dieren zoeken we?

A:  Ik heb een luchtpijp van slechts 4 cm doorsnee. Ik heb een klein maar sterk hart. Slapen doe ik maar een paar 
uur per dag. Drijven kan ik goed, maar ik ben geen zwemmer. Wie ben ik? 

B:  Ik kan wel 75 jaar oud worden. Mijn ogen laten me goed zien, zowel overdag als ‘s nachts. Ik ben niet mono-
gaam. Ik ben na één jaar geslachtsrijp, maar weet pas na een jaar of drie hoe ik me moet voortplanten. Ik leef 
vooral in de bossen in het noorden en midden van Europa en Azië, maar kan ook op andere plaatsen voorkomen. 
Wie ben ik? 

B

A

9 Kijk maar eens goed naar onderstaand plaatje. Wat is het juiste antwoord? 

Giraffe

 Een liedje met de titel “Heaven” (Reckless van Bryan Adams, Once Again van John Legend, Auberge van 
Chris Rea, Tattoo You van The Rolling Stones)

73 [3 + (5 x 14)]

Oehoe
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11 Deze jongens steken al sinds jaar en dag boven de rest uit. Los het puzzeltje op en geef de 
verticale naam.

M O N E E S

M A N O

A L E R R

L I A A O

M N L N

O S A A

Z G I Z E

12  “Al was in Amsterdam, veel schoons tentoongesteld. En kon men daar veel zien, ten minste voor zijn geld. 
‘k houd ’t toch met Ravenstein, al noemt men ’t soms een gat.”

A: Uit welk lied komt bovenstaand tekstfragment?
B: Welke componist schreef dit nummer?
C: In welk jaar is dit nummer (zeer waarschijnlijk) geschreven?

B

AC

A

10 A: Wat hebben Mark Rutte, Mental Theo en Raymond van het Groenewoud gemeen?
B: Welke beroemde zanger schreef een bescheiden hit hierover? (om je op weg te helpen:
het nummer bekritiseert de schietpartijen op Amerikaanse scholen)

A

B

13 Waar heeft de Lombardstraat in Ravenstein haar straatnaam aan te danken?

Ze zijn alledrie geboren op Valentijnsdag

Feestmars van de Stad Ravenstein

Het lied is zeer waarschijnlijk in 1883 geschreven voor een feestelijke gebeurtenis bij Ravo’s Lust, het herenzangkoor

Elbroes

De Lombardstraat in Ravenstein herinnert aan de aanwezigheid van Lombarden, uit de Noord-Italiaanse 
staat Lombardije. Zij waren vooral actief in de geldhandel en verleenden kredieten tegen onderpand.
Daar kwam de Bank van Lening uit voort, ook wel lommerd genoemd, naar de Lombarden.

David Bowie schreef Valentine’s day over de massamoorden op de scholen in US

De heer F.C. van Aken heeft het oorspronkelijke nummer geschreven, later bewerkt door H. van Abeelen

M O U N T E V E R E S T

M A U N A L O A

V A A L S E R B E R G

K I L I M A N J A R O

M O N T B L A N C

M O E S A L A

Z U G S P I T Z E
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14 Welke held hees de Pomperstad-vlag in Oostenrijk?

15 Je ziet hier twee plaatjes. De vraag is:

A: Over welk evenement gaat dit?
B: In welke landen wordt dit gevierd?
C: Op welke plek is de grootste viering van dit evenement?
D: In 1969 nam een bekende hardrockband een nummer op over dit evenement. Welk nummer bedoelen we?

B

D

AC

A

Nol van Zanten 

Walpurgisnacht

Brocken, de hoogste berg in de Harz, Duitsland

Duitsland, Zweden, Finland, Estland

Black Sabbath, War Pigs
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Vergeet niet de categorie en vraag te vermelden! NOTITIES
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