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Ter informatie 

   
 Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint! 

1. De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de daarvoor 
bedoelde omkaderde vakken van dit Kwisboek. 

2. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend. 

3. Alleen teams die hun vragenboek tijdig en op de juiste wijze hebben 
ingeleverd dingen mee naar de prijzen. 

 
Tijdig wil 
zeggen: 
 

Zaterdagavond 27 december ‘14 tussen 23.00 en 23.15 uur 
op dezelfde plaats als waar je het in ontvangst hebt genomen. 
Markant Uden, Markt 32, 5401 GP te Uden 

 Juiste wijze 
wil zeggen: 

Alle bladzijdes van het kwisboek moeten in de originele 
volgorde in de snelhechter teruggeplaatst zijn. 

4. Er zijn 11 categorieën. 

 1. De Geheime Opdracht  7. Skôn ouw Uje 

 2. Ujes dialect  8. Vur de kientjes 

 3. D’n hort op  9. Daor zit muziek in 

 4. Uje in 2014 10. Van alles wa! 

 5. Uje sportief 11. De vragen van onze vrienden 

 6. Hersenkrakers  
 

5. Per goed antwoord is er 1 punt te verdienen. Ook bij de geheime opdracht 
krijg je 1 punt per goed antwoord. 

6. Als er bij een vraag             staat letten wij zeer streng op spelling en 
schrijfwijze. Dus niet goed gespeld is FOUT ANTWOORD! 
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Ter informatie 

   
7. Categorie 1 is een Geheime Opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht 

één lid van het team naar Markant sturen. Dit Teamlid: 
 a.  moet om 20:30 uur aanwezig zijn (te laat aanwezig betekent helaas 0 

punten voor deze categorie) 

 b. moet alleen komen 

 c. moet het blaadje dat hoort bij categorie 1 bij zich hebben 
 

 d.  moet een zakje Fisherman’s friend en een folder van de Lidl bij zich 
hebben 

 e.  mag geen gebruik maken van mobiele telefoon of andere naslagwerken 

 f.  is rond 21:15 uur weer klaar 

 we vertellen nog niet wat de opdracht is. TIP: stuur iemand van middelbare 
leeftijd. 

8. Bij het vragenboek heb je ook een envelop met nr. 1 erop en drie theezakjes 
gekregen. Deze heb je nodig bij categorie 10.  

9. Bij opdrachten waarbij men aan het verkeer moet deelnemen, dient 
men zich ten alle tijden aan de verkeersregels te houden! 

10. De uitslag van de kwis wordt bekend gemaakt op 17 januari 2015 tijdens 
een gezellige feestavond, welke ook gehouden wordt in Markant, Markt 32, 
5401 GP te Uden. Aanvang 20.00 uur. 

11. Bij onduidelijkheid /meningsverschillen zal de beslissing van het Bestuur van 
de Stichting De Ujese Kwis doorslaggevend zijn.  

12. Na bekendmaking van de prijswinnaars staat deze uitslag definitief vast. 

13. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
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1. Geheime Opdracht 

 
   

 
Eén lid van jullie team dient om 20:30 uur in Markant te zijn. 

Hij/zij dient verder een zakje Fisherman’s friend en een folder van de Lidl  
en deze bladzijde ingevuld mee te nemen. 

 
    

TEAMNAAM: 
  

 
 
 

 
 
 
 

  

TEAMNUMMER: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
Naar verwachting zal dit teamlid om ongeveer 21:15 uur klaar zijn  

met de Geheime Opdracht. 
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2. Újes dialect 

 
   

 
 
 

Uden kent een prachtig dialect. Van een aantal woorden is de betekenis 
makkelijk te raden, maar bij anderen lijkt dat moeilijker dan je in eerste 
instantie denkt. Je zou zomaar kunnen denken dat een “skuttelslet” een 
vrouw van lichte zeden in een vliegende schotel is. De werkelijke betekenis 
ligt een stuk dichterbij. Ondanks dat het een beetje Scandinavisch klinkt, 
gaan we er van uit dat dit woord in geen enkele andere taal voorkomt… 
 

1. Wat is de betekenis van het Újese woord “skuttelslet”? 

 Vaatdoek  

2. Waar ging de vroegere Udenaar naar toe, als hij naar “’t houske” of “’t 
huuske” ging? 

 De WC of het toilet  

3. Wat wordt in het Újes dialect bedoeld met ’n pùlleke”?  

 ‘n paaltje  
  
 Woordbetekenis 

Wat is de juiste betekenis van de volgende Újese woorden? Omcirkel 
duidelijk de letter met het goede antwoord. 
 

4. Fielepiene  

   A.   pijn lijden   B.   lupinen   C.   pijn genezen  

5. Verzuuke 

   A.   zoeken   B.   kwijt zijn   C.   uitnodigen  

6. Novvenant  

   A.   naar gelang   B.   priesterstudent   C.   negen dagen  
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2. Újes dialect 

 
   

  

7. Verkijnze 

   A.   dementeren   B.   glimlachen   C.   blij maken  

8. Kruinagels 

   A.   seringen   B.   spijkers   C.   hoofdhaar  

9. Olling 

   A.   wezel   B.   marter   C.   helemaal  

10. Rijbos  

   A.   takkenbos   B.   veldwachter   C.   amazone  

11. Orte 

   A.   plaatsen   B.   pasen   C.   etensresten  

12. Nooi 

   A.   nooit   B.   nergens   C.   niet graag  

13. Verrig 

   A.   geveerd   B.   klaar   C.   donzig  
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2. Újes dialect 

 
   

 

 

Korte uitdrukkingen 
Het Újes dialect bevat een ware schat aan korte uitdrukkingen. U treft er hier 
10. De betekenis staat er al achter, maar… klopt deze wel?  
Schrijf in het vakje rechts naast het gegeven antwoord GOED of FOUT. 
 

14. Kromme slip op kraamvisite gaan Goed  

15. Hoe skrijft ze? wat is haar meisjesnaam? Goed  

16. Vùr slės voor de flauwe kul Goed  

17. Sondese dinge zondige zaken Fout  

18. De kalver wittere kalveren melk geven Goed  

19. ’t Naauwt ‘r niks we hebben plaats genoeg Fout  

20. ’n Hèl veeg een grote bezem Fout  

21. Ik mâk ‘r aovend af ik stop met werken Goed 
 

22. Kerremes in de hel het regent en tegelijk schijnt de zon Goed  

23. ’n Hel del veel Goed  

 

Als u deze categorie mooi, moeilijk, interessant, grappig 
en uitdagend vindt, dan zou de cursus “Újes leere” iets 
voor u zijn. Vier maandagavonden om het “Újes skrijve” 
onder de knie te krijgen en dan… ’t Groowt Újes Diktee! 
Meer weten?  
www.ujesdiktee.nl  en  Facebook.com/ujesdiktee 
Hawdoe wanne  

 Bron: Chris van Haandel 
 

http://www.ujesdiktee.nl
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3. D’n hort op 

 
   

1. Van welke sportvereniging is dit het clubhuis? 
Schrijf de naam in het vakje onder de foto. 

 

  

 

              Hockey club Uden                      Udi ‘19  

 

   

           FC Uden        RKSV Volkel             FC de Rakt 

 

  

   M.R.T.U mini racing team Uden               Zeester-Meerval 
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3. D’n hort op 

 
   

2. Achter de Petrus kerk in Uden staat een mooie  ‘Gaudi’ bank.  
Hoeveel ‘RECLAME schijven’ zijn er verwerkt in dit bankje? 

 

 

23  

3. Er zijn veel horeca gelegenheden in Uden, maar wat hoort nu bij elkaar?  
Zet de juiste foto’s bij elkaar en schrijf deze combinaties op.  
De volgorde is spaarkas, uitbater, pand (bijvoorbeeld 1 A 1). 

 

 

1.  2.  3.  4.  

 

A.  B.  C.  D.  

 
1.  2.  3.  4.  

 Sgt Pepper, 1D2  de Preek, 2B1 Udenaartje, 3A3 van Zutven, 4C4 
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3. D’n hort op 

 
   

4. In het sportpark van Uden staat een kappelleke, aan de zijkant staat een  
tekst, vul de ontbrekende woorden/cijfers in: 

 

 

Deze MARIA KAPEL voor Welzijn en Gezondheid  
staat op de plaats van het altaar van de  
voormalige kapel (Sportpark)  
                       ………………          ……………. 
                       ………………          ……………. 

  
 
Missiehuis    St Willibrord 
    1845             1944 

 

   
5. 

We rijden er elke dag langs! Maar waar was dat ook alweer? Wat is het 
adres van deze voordeuren?  

 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

 

 Tip! Omg. sportpark Tip! Omg. Sgt Pepper Tip! Monumentaal pand  

    Boekelsedijk 11 Vorstenburg 35 Prior van Milstraat 22  
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3. D’n hort op 

 
    

6. In Uden staan ook huizen met namen op de voorgevel. Schrijf het adres  
van de onderstaande foto’s eronder. 

 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

 

  Zoggelstraat 1a  Burenstraat 3a  Oliemolenstraat 20  
 

 

D. 

 

E. 

 

F. 

 

 

 

 

  Narcistraat 2  Kerkstraat 49     Klaroenlaan 1  

7. 
In Uden zijn een aantal straatnamen, waar een betekenis onder staat. 
Wat staat er onder de volgende straatnamen?  

 
A. 

 

B. 

 

C. 

 

 

 munt met een hoog 
goudgehalte 

munt met afbeelding 
van vuurslag 

bestuurder van “de 
munt “ 

 

 
D. 

 

E. 

 

F. 
 

 

 hoeveelheid stro of 
hout 

inhoudsmaat voor 
vloeistoffen 1/6 deel 

van 3 liter 
korte zeis  
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3. D’n hort op 

 
   

8. Op de kruising Erphoevenweg / Voortweg staat dit kunstwerk. Op dit 
kunstwerk staat aangegeven hoe hoog Hengstheuvel ligt t.o.v het N.A.P. 
Hoe hoog ligt Hengstheuvel t.o.v. N.A.P.? 

 

 

17 meter 

 
 

 

   
9. 

Zet de volgende foto’s in de juiste volgorde, komende vanaf Volkel, 
rijdend over de industrielaan richting Zeeland.  

 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

 

 C - A – B  

10. Waar komt de naam Voortweg vandaan?  

 
De Voort is een doorwaadbare plaats. Hier moest je  

doorheen als je vroeger van Schaijk naar Uden moest.   
Dit is ter plekke waar nu de huidige Voortweg is.  

 Bron: plaquette bij kunstwerk 
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4. Uje 2014 

 
   

1. Dit jaar hebben we gemeenteraadsverkiezingen gehad. 

A: Wie stond er op de 8ste plaats van de 
kieslijst van de VVD – leefbaar Uden? Jeroen Willems 

 
B: Wie stond er op de 15de plaats van de 

kieslijst van het CDA? Joos van Hees 

C: Wie stond er op de 18de plaats van de 
kieslijst van de SP? Barbara van dijk 

 Bron: huis aan huis verspreide kandidatenlijsten 

2. Zoals reeds enige jaren heeft er ook dit jaar weer een editie van het 
Groowt Újes Diktee plaatsgevonden. Mister Chris van Haandel bracht de 
zinnen weer met de nodige humor voor het voetlicht. 

 

A: Wie was de winnaar van de editie 2014? Jan Timmers  

B: Hoeveel fouten had de winnaar? 0 fouten  

 Bron: Udens weekblad 26 februari  

3. We hebben ze allemaal wel gezien. De mooie aardbeien op de rotonde van 
de looweg. Maar hoeveel hele aardbeien zien we op deze rotonde? 

 
 

 

2 stuks, de andere is een halve  
(dus geen hele) 

Bron: Udens weekblad 16 juni 
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4. Uje 2014 

 
   

4. De knoerissen hebben ter voorbereiding van de carnaval een oude traditie 
weer in ere hersteld. Het ‘grand gala du knoeris’ krijgt een facelift. 

A: Wat is de nieuwe naam van dit 
prachtige evenement? Night of the Knoeris  

B: Welk orkest speelde deze avond de 
pannen van het dak? Kapel Koninklijke Luchtmacht 

 
C: Welke zangeres en zanger traden 

samen met dit orkest op? Esther Hart en Rolf Koster 

 Bron: Udens weekblad 26 februari 

5. Nieuw in Uden is het hotel van der Valk. Het is in een sneltreinvaart uit de 
grond getrokken. 

A: Hoe lang is er over de bouw gedaan? 35 Weken of 8 maanden 

 B: Het hoeveelste hotel van dit concern 
is dit? Het 95ste hotel 

C: Wie hebben de dagelijkse leiding 
over dit hotel? 

Boukje Heinrichs en  
Maarten Mol 

 Bron: speciale bijlage t.g.v. opening hotel van der Valk 

 We weten niet of het komt door het gastronomische evenement 
‘Bourgondisch Uden’, maar dit jaar hebben we 2 Udense finalisten in 
culinaire tv programma’s. 

6. Als eerste hebben we een finalist bij de verkiezing van het lekkerste 
Brabantse worstenbroodje.  

A: Wie is deze finalist? Jan Schellekens  

B: Op de hoeveelste plaats is deze 
persoon geëindigd? Derde  

C: In welke categorie was deze persoon 
finalist? 

Het Lekkerste Brabantse 
Thuisworstenbroodje  

 Bron: site omroep Brabant 
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4. Uje 2014 

 
   

7. Verder was er een finalist bij het tv programma ‘Masterchef 2014’. 
Wie was deze kandidaat, die opgegroeid is in Uden en in de finale van 
Masterchef 2014 stond? 

 Bart van Berkel  

 Bron: Udens weekblad 7 mei 

8. Tijdens de aanleg van de ontsluitingsweg aan de Schepersweg is er een 
archeologische vondst gedaan. Het was een zwaard. Verder werd er nog 
een mes, een gesp en een “knikwandpot “gevonden. 

 

 

Uit welke tijd is deze archeologische vondst? 

 

Merovingische tijd ( ca. 525-725 ) 

 Bron: Udens weekblad 9 juli 

9. Veel inwoners van Uden hebben dit jaar kunnen genieten van de Udense 
Musical. De mensen die niet zijn geweest hebben een theatervoorstelling 
gemist van ongekend hoog niveau. 

A: De hoeveelste uitvoering van de Udense Musical was er dit jaar?  

 De vijfde editie 

 B: Wat is de titel van de Udense Musical 2014? 

 Wij komen tezamen 
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4. Uje 2014 

 
   

9C: Wat zijn de titels van de eerdere Udense Musical met jaartal? 
Schrijf het jaartal in het eerste vakje en erachter de titel. 

 2001 Waar een Prilleke is. 

 

 2004 In de ban van de ringen. 

 2008 Piek! Pias tussen pijen en piepers. 

 2011 Mysteries rond de Maashorst. 

   

   

   

   

 Bron: Google en website Udense Musical 

10: ‘Flats waren aan een beurtje toe’ 
UDEN – Peerke Verschiet, de mascotte van kersendorp Uden, kan weer 
lachen. Hij is helemaal opgefleurd. De twee schilders van Wits Zuid zijn in 
de Flatwijk bekende mensen geworden, want sinds begin januari zijn ze 
bezig geweest met het schilderen van de flats aan de Wilhelminastraat. 

 

 

Noem de namen van deze twee schilders. 

Harrie Schellekens & Gerrie Ooteman 
(uit Boxtel) 

 

 Bron: Kliknieuws / Udens weekblad 
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5. Uje Sportief 

 
   

1. 

 

 

 “Het leek wel of we nummer één zijn binnen gereden” 
  Dat waren de woorden van Maurik van den Heuvel na het volbrengen 

van de Dakar rally 2014. 

A: Op de hoeveelste plaats is Maurik met 
zijn team geworden? 15de plaats 

 

B: In welke categorie haalde hij deze 
prestatie? 

Vrachtwagen of Truck 
klassement 

C: Wat was het merk van dit voertuig?  
(complete omschrijving) DAF CF T4 Rallytruck 

D: Hoeveel liter diesel hebben de heren 
verbruikt tijdens de ralley? 7800 liter diesel 

E: Wat is de topsnelheid van deze truck? 
(begrensd vanwege de veiligheid) 140 km / per uur 

 Bron: Maurik van den Heuvel 

2. Vanaf 1963 bestaat de Volleybal vereniging Saturnus. Wie waren de 
oprichters van deze vereniging? 

 Jan Gevers en Sjef Bongers  

 Bron: Website Saturnus 
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5. Uje Sportief 

 
   

3. Op maandagavond 17 maart is een zeer markant lid van de 
voetbalvereniging FC de Rakt overleden. 

 

 

A: Wat is de naam van deze markante 
Udenaar? 

 

 Toontje Verkuijlen 

B: In welk jaar is FC de Rakt opgericht? 

 1968 

C: Tegen welke tegenstander speelde FC de 
Rakt hun eerste wedstrijd? 

 Bitswijk 

 Bron: Brabants Dagblad 18 maart  

4. Op 11 Mei 1919 werd voetbalvereniging Udi 19 opgericht in  
café-restaurant De Korenbeurs.  

 

 
 

A: Waar staan de letters UDI voor?  Uitspanning Door Inspanning  

B: Wie heeft deze naam bedacht? Geestelijk adviseur Badoux  
(OSC – Kruisheer) 

 
 

C: In 1945 wordt Udi 1 kampioen.  
In welke klasse? In de 1e klasse Maasbuurt  

D: Naar welke klasse promoveert  
het eerste team? De 4e klas KNVB  

 
Door de 2e plaats in de poule komt UDI in de 2e ronde en speelt dan in de 
ArenA tegen Ajax (9-0). 168 bussen met supporters rijden naar Amsterdam 
en zorgen voor veel drukte op de A2. 

E: 

 

Op welke datum werd deze wedstrijd gespeeld? 

28 Oktober 1998  

 Bron: site Udi 19 
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5. Uje Sportief 

 
   

5. Bij heel wat sporten heb je een hulpmiddel of gereedschap nodig. Je kunt 
bijvoorbeeld niet voetballen zonder bal. Zet onder de foto van deze 8 
hulpmiddelen c.q. gereedschappen bij welke sport deze hoort. 

 

   

 Honkbal Jai Alai Badminton Ijshockey 

 

 

 

   

 Polo Wielrennen Turnen Bowling 

 Bron: Internet  

6. Ook in het wielrennen kent Uden een ware kampioen. Wat is de naam van 
de Udense wielrenner die in het Friese Ureterp Nederlands kampioen 
geworden is? 

 

 

Jurjen Varkevisser  

 Bron: Udens weekblad 25 juni 
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5. Uje Sportief 

 
   

7. Naast FC de Rakt en Udi 19 heeft Uden nog een voetbalclub die zeker niet 
achter mag blijven. Natuurlijk hebben we het dan over FC. Uden. 

 

 

De huidige vereniging FC Uden is ontstaan uit het 
vroegere FC Bitswijk. Maar er werd al eerder  
gevoetbald onder een andere naam.  

 A: Wat was de naam van de voetbalvereniging 
voordat het FC Bitswijk heette? 

  H.B.C.  

 B: Wat betekende deze letters? 

  Hoeve Bitswijk Combinatie  

 Bron: Site FC Uden  

8. FC Uden 1 werd afgelopen seizoen voor de 3e keer in successie kampioen. 
In welke plaatsen werden de drie kampioenswedstrijden gespeeld? 

A: Seizoen 2013-2014 Uden  

B: Seizoen 2012 - 2013  Heijen  

C: Seizoen 2011-2012 St. Hubert  

 Bron: Voorzitter FC Uden  

9. In het verleden organiseerde FC Uden jaarlijks het "Burgemeester  
Schamperstoernooi". Ooit speelde een elftal mee dat in datzelfde jaar in  
de Europacup uitkwam. Wat is de naam van dat team? 

 
Avenir Beggen (uit Luxemburg) 

Dit team speelde dat seizoen tegen PSV in de Europacup.  
PSV trainer Hans Kraaij (sr) was als scout in Uden aanwezig. 

 

 Bron: Voorzitter FC Uden 
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5. Uje Sportief 

 
   

10. Onze Udense militairen zijn zeer zeker ook sportief, sommige zelfs zeer 
sportief. Onder hen is een ware kampioen. 
Tijdens het Nationaal Militair Kampioenschap Survival werd een Udense 
Sergeant majoor Nederlands kampioen. 

 Wat is de naam van deze Sergeant Majoor? 

 Michiel Twigt  

 Bron: Udens weekblad 12 februari   

11. We kennen Loes Linders als een zeer goede turnster. Maar dit jaar werd 
deze atlete Nederlands kampioen in een heel andere tak van sport. 

 

 

Geef exact aan in welke tak van sport. 
 

 
 

Wakeboarden  
 

 Bron: Kliknieuws 25 september 
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6. Hersenkrakers 

 
   

1. In de tuin van onze burgemeester ligt een prachtig zwembad tussen 4 oude 
beuken. De burgemeester wenst zijn zwembad eenmaal zo groot te maken 
zonder de beuken te hoeven kappen.  
Teken het nieuwe zwembad incl. beuken. 

 

  

 

  2. Welk bruin puzzelstukje past op het zwarte zodat het een rechthoek vormt? 

 

 

Nummer 2  

 Bron: Puzzelboek  
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6. Hersenkrakers 

 
   

3. Bij een boerderij in Uden, staat de beste perenboomgaard van héél 
Nederland. De standaard stam draagt precies 24 takken, elke tak draagt 
precies 12 zijtakken, elke zijtak precies 6 twijgen en elke twijg draagt 1 
vrucht. Hoeveel appels groeien er aan elke boom? 

 Nul, aan een perenboom groeien géén appels!  

  4. De afgebeelde zeshoek heeft per zijde drie lege vlakken, dus in totaal 12 
vlakken. In deze vlakken vul je een cijfer (1 tot en met 12) in. Alle cijfers 
dienen gebruikt te worden! De som per zijde (totaal van 3 cijfers) dient 
hetzelfde te zijn. 

 

 
 

 

 

Elke zijde heeft een  
totaal van 17, 19, 20  
of 22 (cijfers worden 

gecontroleerd) 

 
 

 Bron: Puzzelboek  
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6. Hersenkrakers 

 
   

5. Probeer de resterende vlakken hieronder in te vullen zodat er een magisch 
vierkant ontstaat. Een magisch vierkant is een vierkant bestaande uit 
getallen waarbij alle kolommen, rijen en diagonalen dezelfde som hebben. 
Gebruik de getallen 0 tot en met 24. Alle getallen dienen gebruikt te worden! 
De magische som is 60. 

  0 9  22  

 

0 9 18 22 11  

  17   4 8 17 21 10 4 8  

   3 7   14 3 7 16 20  

  6   13 2 6 15 24 13 2  

   12 1 5  23 12 1 5 19  

  
6. Welk balletje past niet bij de anderen (is afwijkend)? 

 

 

 

Het lichtgroene balletje met 
het getal 15. Vijftien is als 

enig getal deelbaar door 3 en 
5. De andere getallen zijn niet 

deelbaar. 
OF 

Het gele balletje met het 
getal 62. Is het enige getal  

dat even is. 
 

 

 Bron: Puzzelboek  
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6. Hersenkrakers 

 
   

7. De stokjes zijn gevallen. In welke volgorde moeten ze weggenomen 
worden om nummer 12 te bevrijden? Op de stokjes die verwijderd  
worden mag geen ander stokje meer liggen. 

 

 

 

8-10-7-3-2-11-5-4-13-1-6-9  

8. Als er vijf appels zijn en je neemt er drie van. Hoeveel appels heb je dan? 

 

 

Dan heb je drie appels  

9. Hoeveel seconden hebben 8 honden nodig om 56 koekjes op te eten,  
als elke hond 5 seconden nodig heeft voor één koekje? 

 35 seconden  

 Bron: Puzzelboek  
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6. Hersenkrakers 

 
   

10. Welk cijfer hoort er te staan op het vraagteken (onderste rechterhoek van 
het laatste vierkant)? 

 

 

 

 
 

Cijfer 4 
De som van de vier getallen op de hoeken  

maal twee is het getal in het midden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Bron: Puzzelboek  
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7. Skôn ouw Uje 

 
   

1. Eén van de organisatoren van de Ujese Kwis is op deze foto afgebeeld. Wie 
is dat? Schrijf zijn naam in het vakje onder de foto. 

 

 

 Fons Langenhoff, tweede rij staand, 3de van rechts!  

2. Vroeger hadden we géén computer, gsm, i-pad enz.  
We speelden buiten; vliegeren, knikkeren, hinkelen, maar ook pindollen.  
Deze pindollen werden versierd met punaises en wat mooie kleurtjes. Was 
best gaaf om te zien! Je had in die tijd een jongens en een meisjes pindol 
(daarbij hoorde een zweepje met veter). 

 

 

Wat was nou de pindol van de meskes? De 
dikke of de dunne? 

 De dunne  

 Bron: Uje vruuger (facebookpagina)  
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7. Skôn ouw Uje 

 
   

3. We kijken hieronder naar een bijzondere plek uit de geschiedenis van Uden. 

 

 

In vroeger tijden was dit het 
centrum van Uden. Snelwegen 
en zogenaamde rondwegen 
waren er nog niet. 
Alle reizigers kwamen door het 
dorp.  
Op deze driesprong kon men via 
de huidige Sint-Janstraat naar 
Veghel, de huidige Kerkstraat 
naar Oss en de huidige 
Marktstraat naar Volkel, Boekel 
en Mill. 

 
Wat was de benaming van het gebouw dat op deze foto is geprojecteerd en 
wat zal er binnen afzienbare tijd op deze plek volgens de huidige plannen 
gerealiseerd worden? 

 Raadhuis en rotonde (misschien dat de vluchtige lezer denkt dat hier  
V & D komt; dat is echter enkele tientallen meters verderop). 

 
 

 Bron: Met dank aan Heemkunde kring en het Udens archief van Bressers  

4. In 1966 werd gestart met de bouw van dit pand (zie foto hieronder). 

 

 

Welk pand is/was dit? 
 

de Markthal  

 Bron: Uje vruuger (facebookpagina)  
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7. Skôn ouw Uje 

 
   

5. Welke ouwe werktuigen staan hieronder afgebeeld? Schrijf de benamingen 
eronder. 

 

    

 Trekzaag Zigt en Pikhaak Schorskrabber Sikkel 

 Bron: Piet vd Heijden 

6. Als je bij Naat Piek het slingerpad op rijdt zie je aan de rechterhand een 
kunstmatige verhoging langs het fietspad. Het valt nu pas goed op nu de 
bossen uitgedund zijn. 

 

 

Wat is de betekenis van de verhoging? 

Dit zijn de overblijfselen van een 
wielerbaan die de Belgen tijdens 

de eerste Wereldoorlog 
aangelegd hebben. 

 

 Bron: www.Vluchtoord-Uden.nl 

7. Welke straat in Uden is hier afgebeeld? 

 

 

Marktstraat  (1925)  

 Bron: Uje vruuger (facebookpagina)  
 

 

http://www.Vluchtoord-Uden.nl
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7. Skôn ouw Uje 

 
   

8. 
 

Hij was van 1973 tot 1984 
badmeester/zwemonderwijzer bij de 
gemeentelijke zwembaden Uden. 
 
 
 
Wat is zijn naam? 

 

 
J.W.van Latum 

 Bron: Uje vruuger (facebookpagina) 

9. In 1960 op 31 juli vond er een Priesterwijding plaats. 

 

 

Wat is de naam van deze priester? 

Antoon Prinssen  

 Bron: Uje vruuger (facebookpagina) 

 

10. 

 

Wat is de naam van dit 
café/zalencentrum? 

Paashuis 

 Bron: Uje vruuger (facebookpagina) 
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8. Vur de kientjes 

 

   1. Van welke landen zijn deze vlaggen? 

 

   
 Sri Lanka Nieuw Zeeland Nepal  

 

   

 Macedonië Ijsland Estland  

 

  
 Zimbabwe Griekenland Paraguay  

2. Boer Felix wil 3 touwen spannen om zijn weiland in zeven stukken te 
verdelen, zodat er in elk stuk slechts 1 ram staat. Hoe moet hij dat doen ? 
Teken de drie lijnen. 
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8. Vur de kientjes 

 
   

3. Welk beroep hebben deze mensen? Schud de letters door elkaar en schrijf 
jouw oplossing in het vakje ernaast. 

 JAN ROTLUIS Journalist  

 RAF FAGOOT Fotograaf  

 WARD BOULEN Landbouwer  

 STIEN DARRE Dierenarts  

 BAS TER WOCH Boswachter  

 MART IMMEN Timmerman  

 ERIC DU RET Directeur  

 WARD NEBERMAN Brandweerman  

 MARKO SCHEEN Schoenmaker  

 GREET SPELVER Verpleegster  

4. Vul in het middelste vakje een woord in, zodat je twee nieuwe woorden 
kunt maken zoals bijvoorbeeld: MAANDAG  DAGTAAK. 

 EIGEN dom OOR 

 ROOM boter BLOEM 

 SOEP groente BOER 

 BOS brand / gang KAST 

 SLAG Room BOTER 

 ZEE Leeuw / duivel / god IN 

 KOM pas POORT 

 VOET Spoor / licht / maat LIJN 

 KAART spel BREKER 

 SLAG tand PASTA 
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8. Vur de kientjes 

 
   

5. Schrijf de naam van de jonge dieren op de juiste plaats in de puzzel. 
Het jong van een………. 

 

HORIZONTAAL  VERTICAAL  

  1.  schaap lam   1.  konijn lamprei  

  3.  varken Big   2.  kikker kikkervisje  

  7.  uil Uilskuiken   4.  paard veulen  

  9.  zeehond huiler   5.  koe kalf  

10.  kat kitten   6.  duif pieper  

11.  beer welp   8.  kip kuiken  

13.  vlinder  rups 12.  hond puppy  
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8. Vur de kientjes 

 
   

6. Van welke films, die in 2014 zijn uitgekomen, zie je hier een foto?  
Noteer de complete titel 

 

  

 Dolphin tale 2 How to train a dragon 2  

 

  

 Maleficent Paddington  

 

  

 Rio 2 The lego movie  
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8. Vur de kientjes 

 
   

7. Welke steden / landen kun je invullen, zodat de zin klopt? 
Schrijf jouw oplossing in het vakje erachter /ervoor. 

A: 
De wat minder bedeelden en de geduldigen planten 
struikjes en wachten tot die volgroeid zijn. De 
rijken en mensen met haast 

Kopenhagen  

 

B: Weet jij wat je chef verdient? Nee, hij praat nooit Overloon  
 

C: De spar stond in de mist, maar de boswachter zag 
de Den Helder  

 

D: 
Waarom ik aan deze prachtig begroeide boomstam 
knaag? Ik heb ondervonden dat mijn spijsvertering 
beter wordt, mijn tanden mooi wit en dat ik ook 
nog eens beter slaap als ik af en toe wat 

Moskou  

 

E: Zo’n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat 
ik daarvoor een heel Boskoop  

 

F: Sinatra kon goed zingen en daarmee werd Frankrijk  
 

G: Anna trouwde kasteelheer Hugo. Het hele hof was 
het er mee eens, want Anna was Heerhugowaard  

 

H: 
Waarom ik mijn doctoraaldiploma wegleg voor ik 
mijn paard beklim? Nou, ik ben bang dat het 
papier kreukt als ik met mijn 

Bulgarije  

 

I: Het dooit nu al een week, maar bij Amsterdam is 
de sneeuw nog maar Halfweg  

 

J: Spanje eens wat meer in, luiwammes! 
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8. Vur de kientjes 

 
   

8. Van welke merknaam zie je hier een deel van de verpakking? 

 

  

 Peijnenburg sprookjesboom 
ontbijtkoek Napoleon  

 

  

 King pepermunt Maltesers  

 

  
 Haribo tropifrutti Cheetos  

 

  

 Autodrop bosvruchtrode 
Cadillacs Sultana  
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8. Vur de kientjes 

 
   

9. Van welke kinderboeken zijn dit stukjes van de kaft? Noteer de complete 
titel. 

 

  

 Kikker is verliefd Juffrouw Pots   

 

  

 Fantasia IX de fenomenale reis Superjuffie  

 

  

 Dagboek van een muts.  
Zak er lekker door! Altijd bijten de buren  

 

  

 
 
 

 

Over een kleine mol, die wil 
weten wie er op zijn kop 

gepoept heeft 
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8. Vur de kientjes 

 
   

10. Welke spreekwoorden staan hier getekend? 

 

  

 De handen uit de mouwen steken Een open boek zijn  

 

  

 Het spoor bijster zijn Je kop in het zand steken  

 

  

 De klok horen luiden maar niet 
weten waar de klepel hangt Met je neus in de boter vallen  
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8. Vur de kientjes 

 
   

11. Hieronder zie je talenten die meegedaan hebben aan The Voice kids. Weet 
jij hun naam? 

 

   
 Lara Katrina Ayoub  

 

   
 Nieloefaar Isabel Luca Banser  

12. Wat betekenen deze verkeersborden? 

 

 
  

 Voetgangers- 
oversteekplaats Doodlopende weg Einde voorrangsweg  

 

   

 Stop: Verleen 
voorrang  Parkeerverbod Gesloten voor 

motorfietsen 
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8. Vur de kientjes 

 
   

13. Welke woorden worden hier bedoeld? 

 

  

 Mondstuk Knipoog  

 

 
 

 Schildpad Walvis  

 

 
 

 Kippenbout Plakband  

 Bron: Tanja Pijnenburg  
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8. Vur de kientjes 

 
   

 Misschien heb je nog wel zin om deze mandala te kleuren, veel plezier 
ermee!  Je krijgt hier vanavond geen punten voor  

 

 
 

 



  

Pagina 44 van 60 
 

 

 

9. Daor zit muziek in 
 

   
1. 

 

 
Deze broers hebben hun sporen in de muziek 
inmiddels verdiend.  
Begonnen als zangduo, maar als producers 
werden zij wereldwijd bekend.  
In het begin van de jaren ‘80 woonden zij 
enige tijd in Uden. 

 A: Hoe heten deze broers? 

  Rob Bolland en Ferdie Bolland (Bolland en Bolland)  

 B: Met welke hit scoorden zij zowel als zangduo, maar nog beter als 
producer? 

 
 

  In the Army Now (Bolland en Bolland en Status Quo)  

 C: Op welk adres in Uden waren zij woonachtig?  

  Raam 226 (huisnummer dient ook vermeld te zijn)  

 Bron: P.P. Arts  

2. Nieje, hillemol nerges af 
Nieje, ik he hillemol nerges gin spijt af 
Nie van ut goeie da mij is overkomme 
En ok nie van ut kwaaie 
Da makt mij allemol niks uit 

 
 
 
 
 

 A: Welke zanger(es) maakte dit (hier in het Brabants vertaalde) lied 
wereldberoemd? 

 
 

  Edith Piaf (Edith Giovanne Gassion)  

 B: Hoe heet het nummer?  

  Non je ne regrette rien  

 Bron: P.P. Arts  
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9. Daor zit muziek in 
 

   
3. Hoe heten de afgebeelde instrumenten? 

 

  

 

Didgeridoo Bourdonlier  

 
 

 

 Signaalhoorn of 
Jachthoorn Plankciter  

 Bron: P.P. Arts 

4. Zet de onderstaande letters in de juiste volgorde zodanig dat er een naam 
van de artiest/groep en de titel van het nummer komt te staan. 

 R N U J O L A S R T H O V E 

 Luv – Trojan Horse  

 Bron: P.P. Arts 

5. Welke bandnaam is ontleend aan een voormalig formulier van de sociale dienst om 
een werkloosheidsuitkering aan te vragen? 

 UB40  

 Bron: Wikipedia 
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9. Daor zit muziek in  

   
6. De plaat en zijn verhaal!  

Schrijf onder het verhaal de artiest en de titel van de plaat. 

A:  

Ik weet niet meer precies wanneer het was toen ik je voor het eerst zag. 
Wat ik nog wel weet is dat ik direct op je viel en ik moet je bekennen dat 
dat vooral met je verschijning te maken had. Je kwam onverwacht in mijn 
leven en ik dacht dat je altijd zou blijven. Maar voor ik het wist was je 
alweer verdwenen en dat terwijl ik helemaal in je op ging. 
Ik nam alles van je over; zelfs je goede en minder goede gewoonten. Zo 
bracht je me wat gevoel bij voor mode, wat ik wel en niet kon dragen. Ik 
wist daar niks van, maar jij, met al je ervaring, veranderde eigenhandig 
mijn imago. En ach, af en toe waren er wel wat kapers op de kust. Die ene 
vrouw, bijvoorbeeld, met die nogal forse boezem en dat Nederlandse 
accent. Ze deed haar best hoor, met al die goed ingestudeerde, 
‘zogenaamd’ grappige dingen die ze zei, maar ondertussen kon ik alleen 
maar aan jou denken. Want ondanks alles wat er is gebeurd hou ik nog 
steeds heel veel van je. 

 Rod Stewart - You’re in my heart  

B: Ik weet het nog als de dag van gisteren. Het was drie september, de dag 
waarop mijn vader stierf. Een dag die ik nooit zal vergeten. Niet omdat ik 
hem zo goed kende, want ik heb ‘m nooit te zien gekregen. Het enige wat 
ik van hem weet zijn de verhalen die ik over hem heb gehoord. Verhalen 
die geen al te best beeld van hem schetsen. 
Ik vroeg mijn moeder of ze mij eindelijk eens wilde vertellen wie of wat 
mijn vader nu eigenlijk was. Zij was namelijk de enige die dat kon weten. 
Maar mijn moeder keek me alleen maar aan en zei tegen me dat m’n vader 
een nietsnut, een zonderling was. Hij leefde overal en nergens, altijd maar 
onderweg. En bij z’n dood, op die derde september, erfden we alleen z’n 
naam. 

 Temptations - Papa was a rolling stone  

 Bron: Website Veronica, de plaat en z’n verhaal 
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9. Daor zit muziek in  

   
C: Het wordt steeds onrustiger in Europa en Amerika. Wij westerlingen laten 

ons meeslepen door het gevaar dat vanuit het oosten op ons af zou komen. 
De waarschuwingen dat de Russen ons bedreigen, worden veel te serieus 
genomen. Dat was vroeger al zo: als Chroetsjov riep dat hij ons onder de 
voet zou lopen, geloofden we dat. Ik niet. Waarom zou ik ook? Zouden die 
Russen hun kinderen met zulke problemen opzadelen? 

 Sting - Russians  

D: ’t Begon allemaal toen ik nietsvermoedend over straat liep in dat verre 
vakantieland. Op het moment dat ik de straat wilde oversteken, hoorde ik 
plotseling een zware stem in m’n oor. Ik schrok en keek om. Daar zag ik ze 
plotseling om me heen staan: vier dreigende gezichten, die vast iets slechts 
van plan waren. Maar ze zeiden niks; ze bekeken me alleen maar van alle 
kanten 
Totdat een van hen nogal veel interesse toonde voor mijn zilveren ketting. 
“Hey man”, zei hij, “Die koop ik van je voor een dollar”. Maar ik zei dat ‘ie 
zeker een grapje maakte’. “Een erfstuk van m’n moeder”, zei ik. Maar toch 
wilde hij ‘m hebben, zei hij. Sterker nog, hij greep ‘m vast terwijl hij vals 
grijnsde: “Je zult er nog spijt van krijgen dat je me hier bent 
tegengekomen…”. 

 10CC - Dreadlock Holiday  

 Bron: Website Veronica, de plaat en z’n verhaal 

7: Een coverband die tot ver buiten de Udense gemeentegrenzen grote 
successen heeft, vierde dit jaar zijn 10 jarig bestaan. Dit is groots gevierd 
met een concert in De Pul. 

 A: Wat is de naam van deze band? 

  Ruizzz  

 B: Wat zijn de voornamen van de bandleden? 

  Armand, Lowieke, Jeroen, Nico en Klaas (en Rob)  

 Bron: Udens weekblad 23 april 2014 
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9. Daor zit muziek in  

   
8: Hoeveel zou de zanger van de carnavalskraker “Alles in één” moeten 

betalen volgens onderstaande prijslijst als hij geen consumptiebonnen had 
gehad? Uitgaande van de bestellingen in de coupletten, rondjes niet 
meetellend. 

 Prijslijst: 
 Bavaria Fluitje 20cl € 1,95  2 x 1,95 = € 3,90  
 Bavaria Bier 25 cl  € 2,20  12 x 2,20 = € 26,40  
 Bavaria Vaasje 33 cl € 2,70  9 x 2,70 = € 24,30  
 Palm € 2,75     
 Desperados € 3,50     
 Spa, cola, sinas, 7-up, cassis € 2,00     
 Ice tea € 2,25     
 Dubbelfriss € 2,25     
 Redbull € 3,00     
 Huiswijn wit/rosé, per glas € 2,50     
 Huiswijn rood, per glas € 3,00     
 Huiswijn rood, per fles € 15,00     

 Breezer € 3,25     

 Smirnoff ice € 3,25     
 Wodka € 2,50  2 x 2,50 = € 5,00  
 Sambuca € 2,50  6 x 2,50 = € 15,00  
 Dropshot € 2,50     
 Tequila € 2,50   
 Whisky (Jack Daniels) € 4,75 2 x 4,75 = € 9,50  
 Hobbelaar € 3,25 4 x 3,25 = € 13,00  

 Totaal :  € 97,10  

 Bron: P.P. Arts 
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9. Daor zit muziek in  

   
9: Wie hoort er bij wie? 

Schrijf de letters en de namen van de 6 combinaties naast elkaar.  
Bijvoorbeeld A <naam> - L <naam>  

 

 

 A.  Gert Timmerman - H.  Hermien van der Weide  

 B.  Freddie Mercury - J.  Montserrat Caballé  

 C.  Paul Simon - G.  Art Garfunkel  

 D.  Avicii - I.  Robbie Williams  

 E.  Daryl Hall - L.  John Oates  

 F.  Tante Leen - K.  Johnny Jordaan  

 Bron: P.P. Arts  
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9. Daor zit muziek in  

   
10:  Noem de artiest en titel van deze albums 

 

 

Nirvana - Nevermind  

      

 

 

Bob Dylan - Self Portrait  

      

 

 

Pink Floyd - Dark Side of the Moon  

      

 

 

Kraftwerk - Autobahn  

     
 Bron: P.P. Arts 
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10. Van alles wa 

   
1. In de envelop met nr. 1 erop, zit een plastic zakje met daarin 3 

verschillende stukjes kauwgom. Welke smaken zijn dit?  
Schrijf ze hieronder op; dit mag in willekeurige volgorde . 

 

A: Mint / Pepermunt  

B: Meloen  

C: Aardbei  

  

2. Foto opdracht  

 

Maak met jullie team een zo ludiek mogelijke foto, van de clip van 
Queen: “I WANT TO BREAK FREE”.  
Verstuur deze foto via WhatsApp naar telefoonnr: 06-43010463. 
Tevens deze foto afdrukken in kleur op A4 formaat. Zorg voor 
vermelding van jullie team naam en team nr op deze foto afdruk!   
Lever deze foto vanavond om 23.00 uur in bij een aparte tafel, waar 
Jeannine Raijmakers en Maarten Prinssen zullen zitten (versturen via 
WhatsApp graag eerder, zodat deze tijdens het naborrelen getoond 
kunnen worden). 
De leukste foto van deze avond, wordt beloond met een prijs, die ook 
deze avond nog wordt aangeboden door Markant (Maarten Prinssen). 

 

 Het ontvangen van andere sfeerfoto’s  
via WhatsApp is zeer welkom! 

   

3. Tevens zijn er een aantal zakjes met thee bijgesloten. Schrijf de smaken 
op van deze zakjes thee. Ook dit mag in willekeurige volgorde.  

 A: Original / English melange 
 

 B: Aardbei 

 C: Citroen  
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10. Van alles wa 

   
4. Wat is het totaalgewicht van de organisatoren van de Ujese Kwis,  

in kilo en gram? 

 Deze vraag kan doorslaggevend zijn, mochten er in de totaaluitslag 
twee teams op nummer 1 eindigen!  

 

 

Het team dat het dichtst bij het 
juiste gewicht zit, zal tevens 
een leuke prijs ontvangen! 

 
Het totaalgewicht van de 

organisatoren van de  
Ujese Kwis is: 

 
 488  Kilo en  42  gram 

5. Welke 2 organisatoren van de Ujese Kwis zijn vanavond te horen en  
te zien bij het programma Thee Tijd?  
Dit programma wordt elk uur uitgezonden vanaf 19.00 op Sky Line RTV. 

 
 

Ad van der Weele en Fons Langenhoff  

6. Log tussen 22.00 uur en 22.15 uur in op één van de volgende links en 
volg de aanwijzingen op je scherm: 
http://www.bonaireviewcams.com/running-webcams/remax-real-estate-
streetcam.html     of    http://webcambonaire.com/home.html 

 

 A: 7851,77 km (marge max. 5 km)  

 B: Volgende week begint een nieuw jaar  

 C: Klein Bonaire  

 D: Kaya Grandi  
 

 

 

http://www.bonaireviewcams.com/running-webcams/remax-real-estate-
http://webcambonaire.com/home.html


  

Pagina 53 van 60 
 

 

10. Van alles wa 

   
7. Wat zou de Ujese Kwis zijn zonder een gesprek met de belangrijkste mens 

van onze gemeente? 

Hieronder dan ook ons interview met burgemeester Henk Hellegers. 
Om het jullie een beetje moeilijk te maken hebben we een aantal 
kernwoorden uit dit interview weggelaten.  
Aan jullie de taak om de kernwoorden in de juiste volgorde te vermelden  
in de bestemde vakjes op de volgende bladzijde. 
Let Op! als er om een datum gevraagd wordt, dan de volledige datum 
invullen zoals 10-10-2010 

 

Mag ik me even voorstellen. Ik ben burgemeester Henk 
Hellegers. Geboren op d.d.(1)………………….… te Wouw. 
Een dorpje onder de rook van bergen op Zoom. Mijn moeder 
kwam uit Wouw en mijn vader uit (2)……………….……….  
We waren met zijn drieën thuis. Ik ben de oudste en heb 
nog 2 zussen. Mijn ouders hebben elkaar leren kennen 
omdat mijn vader gelegerd lag in Bergen op Zoom. Mijn 
jeugd heb ik grotendeels in Wouw doorgebracht tot ik ging 
studeren in (3)………………….. Hier heb ik 5 jaar gewoond.  

 
Terug in Wouw ben ik voor het eerst (4)……………………..……… geworden.  
In het jaar (5)…………………… ben ik voor de eerste keer burgemeester geworden 
in de gemeente Dussen. In het land van (6)…………..………… In 1997 ging deze 
gemeente over in de gemeente (7)…………..  Ook hier werd ik als burgemeester 
benoemd. Vanaf d.d.(8)………………..…… ben ik jullie burgemeester.  
De keuze om van deze prachtige gemeente burgemeester te willen worden is niet 
zo moeilijk. Deze gemeente is dynamisch en ondernemend. Er is altijd iets te doen 
in de gemeente Uden. Ondanks dat ik een drukke baan heb is er toch nog wel tijd 
voor hobby’s. Ik ben voorzitter van (9)…………………………. En in de vakanties 
schrijf ik veel. Ik ben op het ogenblik bezig met een boek te schrijven over 
(10)………………………. Dat zijn zo’n beetje wel mijn hobby’s, want om te zeggen 
dat ik nu een echte sportman ben kan ik niet zeggen. Ik moet me er toe zetten  
om 1 keer in de week naar de sportschool te gaan. 
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10. Van alles wa 

   
 Hieronder de antwoorden op vraag 7 vermelden. 

 

1. 25-05-1955 6. Heusden en Altena  

2. Venray 7. Werkendam  

3. Nijmegen 8. 15-04-2009  

4. wethouder 9. Brabant heemkunde / 
Brabants heem  

 5. 1989 10. 100 jaar Vluchtoord  

 
 
Deelnemers aan de Ujese Kwis. Ik wens jullie een gezellige avond toe 
en hoop dat ik het jullie niet te moeilijk heb gemaakt. 

 

 

Met vriendelijke groet. 
 
Drs. H.A.G. ( Henk ) Hellegers. 
Burgemeester van de gemeente Uden 

 

 Bron: Burgemeester Hellegers (door hem zelf gecontroleerd)  
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11. De vragen van onze vrienden 

 
   

1. Hoeveel coöperatieve boerenleenbanken (tegenwoordig beter bekend als 
Rabobank) waren er in het jaar 1955? 

 1324  

 https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/history/index.html 

2. Hoe heette cafe Sergeant Peppers vroeger? 

 ’t Schouwke / Hoko bar  

 Bron: P.P. Arts 

3. Wanneer opende ‘Car Electronics’ voor het eerst zijn deuren en onder 
welke naam? 

 A: 1 april 1989 B: Inbouwcentrum Schrijvers  

 Bron: Wijnand Schrijvers 

4. Wat is de uitkomst van de rebus bij het bedrijfspand van Drukkerij 
Ketelaars/Printshop Uden? 

 

 Voor printwerk en drukwerk ben je bij drukkerij Ketelaars 
 of printshopuden aan het juiste adres 

 Bron: Rob Ketelaars 

5. Hoe heette de oprichter (tevens de opa van de huidige eigenaar) van 
Oogenlust Bloemen in 1916? 

 Dhr. Th. de Groot 

 Bron: John Spaansen 

6. Hoe heette het eerste Chinees restaurant aan de Prior van Milstraat in 
Uden?  

 Chinees restaurant Azië (van ome Chang omstreeks 1970)  

 Bron: Mang Cheng  
 

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/profile/history/index.html
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7. Waarbij ondersteunt PDCU bedrijven in de regio? (Meerdere juiste 
antwoorden mogelijk. Tip: het bord op de parkeerplaats van PDCU). 

 A: Het begeleiden van werknemers en werkgevers bij ziekteverzuim  

 B: Het organiseren van personeelsfeesten  

 C: De ontwikkeling en coaching van medewerkers  

 D: Het adviseren van werkgevers bij organisatieontwikkeling en 
reorganisaties  

 Juist zijn A, C en D. Onjuist is B.  

 Bron: http://www.pdcu.nl  

8. Behalve zijn winkel, had Piet de Beer nog een vaste plaats in Uden. 
Waar was die plaats? 

 In de marktstraat bij de verkeerslichten  

 Bron: Harrie Bergmann 

9. Q-Bricks in Uje verkoopt speelgoedsteentjes die op het bekende Deense 
merk passen. Van welk materiaal worden deze steentjes gemaakt en wat 
zijn de precieze afmetingen van het ‘Q-Brickssteentje’ met 8 noppen? 

 A: Materiaal: ABS (acrylonitril-butadieen-styreen)  

 B: Afmetingen: 3,19 x 1,59 x 0,96 cm  

 Bron: http://q-bricks.nl/veel-gestelde-vragen 

10. Wat is de officiële oprichtingsdatum van Autobedrijf John van der Rijt? 

  11-07-1996 

 Bron: John van der Rijt  
 

 

http://www.pdcu.nl
http://q-bricks.nl/veel-gestelde-vragen
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11. Welk merk fiets verloot Tabaksspeciaalzaak Rokado bij de oudejaarsloterij? 

 Bikkel  

 Bron: Carlo en Jolanda Klaassen 

12. Tel de volgende antwoorden bij elkaar op: 

 A: In  welk jaar is de huidige eigenaar bij Stevens Auto Elektronica en 
Hydrauliek begonnen? 

 B: Hoeveel startmotoren liggen er op de balie bij Stevens? 

 C: Het aantal miniatuur auto’s in de vitrinekast bij Stevens. 

 1993 + 4 + 3 = 2000  

 Bron: http://www.stevens-uden.nl 

13. Wat is de som van huisnummers waar UDO dakbedekkingen in de 
afgelopen 36 jaar hun kantooradressen hebben gehad? 

 23 (Wezelstraat 16, Brouwerstraat 2, Neutronenlaan 5)  

 Bron: Jos Hommeles 

14. Welke productgroepen staan er op de reclamezuil bij Hapek op de  
Erfstraat 12, 5405 BE in Uje? 

 Koffie apparatuur, koffie/thee e.d., watercoolers, 
schoonmaakartikelen, kantoorartikelen, en nog veel meer! 

 

 Bron: Reclamezuil bij Hapek op de Erfstraat 12, 5405 BE te Uden 

15. Wat is de naam van het project waar Heesakkers Infra “vliegerstenen” 
heeft toegepast? 

 Speelhuisplein Helmond 

 Bron: http://www.heesakkersinfra.nl 
 

http://www.stevens-uden.nl
http://www.heesakkersinfra.nl
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16. Hoe heette Cafe 't Udenaartje vroeger? 

 Ankerbar  

 Bron: Robert Witlox 

17. Bij wie kan je in Uden de cursus "Persoonlijk tuinontwerp maken" volgen en 
hoe lang duurt deze cursus? 

 A: Joke Bergsvoort Tuinontwerper  

 B: 3 avonden of 1 hele dag  

 Bron: http://jokebergsvoort.nl/index_bestanden/workshop.html 

18. In het hoeveelste glas wordt de Zenato Valpolicella Superiore DOC 
geserveerd, tijdens de befaamde wijnlijn van Brasserie de Conversatie? 

 In het 6e glas  

 Bron: http://www.deconversatie.nl/wijnlijn/ 

19. Hoeveel bedraagt de inhoud van de grootste fles die zich bij Wijnhuis Uden 
in de etalage bevindt en hoe wordt deze fles ook wel genoemd? 

 A: 15000 cl  of  15 L  

 B: Nebukadnezar  

 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_champagneflessen 

20. In welke sector is PIECT BV werkzaam? 

 In de energie sector cq utilities  

 Bron: www.linkedin.com (pagina van Patrick vd Wijst) 
 

 

  

http://jokebergsvoort.nl/index_bestanden/workshop.html
http://www.deconversatie.nl/wijnlijn/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_champagneflessen
http://www.linkedin.com
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21. Wat voor een pluchen beest staat er in de etalage op de 1e verdieping bij 
Luxebedden te Uden en welk merk kun je hieraan verbinden? 

 A: Schaap  

 B: merk: Serta  

 Bron: Maurice Fransdonk 

22. Hoeveel mtr LED verlichting hangt er bij Uden on ice? 

 952 meter (marge van max. 5 meter)  

 Bron: Frans Verwijst 

23. Wat voor ‘vreemd iets’ staat er op het terrein van Springkussens.nl aan de 
Goorkensweg 5a, 5405 BV in Uden wat niets te maken heeft met 
springkussens of kinderfeestjes? 

 Een lijkauto  

 Bron: Rinusjan van der Heijden 

24. Ooh kom er eens kijken!    513855.21  -  53650.26 

 A: Wat is hier gevestigd? De Paerdestal  

 B: Welke plaats staat hier afgebeeld? Willemstad (Curacao)  

 Bron: Jan van de Heuvel 

25. Welke Macamba heeft een eigenzinnige praktijk? 

 Ben van Grinsven  

 Bron: Ben van Grinsven 
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Goede doel 
Mochten wij dit jaar de Ujese Kwis winnen, dan willen wij  
graag dat het volgende goede doel een bedrag ontvangt  

van het bestuur van Stichting Ujese Kwis: 

1: Hokazo 

2: De Voedselbank 

3: Stichting Kinderboerderij Uden 
   Omcirkel het goede doel van jullie keuze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEUL  
SUCCES! 


