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Ter informat ie 

   
 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: 
 

Zondagavond 27 december ‘15 tussen 23.00 en 23.15 uur in 
het restaurant van Markant. 
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 (maximum aantal punten te behalen, excl. joker). 

 1. De Geheime Opdracht (30)  7. Skôn ouw Uje (24) 

 2. Ujes dialect (22)  8. Vur de kientjes (25) 

 3. D’n hort op (21)  9. Daor zit muziek in (30) 

 4. Uje 2015 (20) 10. Van alles wa! (28) 

 5. Ujese evenementen (21) 11. De vragen van onze vrienden (29) 

 6. Politiek (25)  
 

5. 
 
 

Per goed antwoord is er 1 punt te verdienen.  

6. Als er bij een vraag een JOKER                is afgebeeld, dan ontvangen de 
teams die zich op de inschrijfmiddag hebben ingeschreven en in bezit zijn 
van deze JOKER, dubbele punten voor deze vragen. De JOKER dient geniet 
te worden aan het kwisboek om de dubbele punten te verzilveren. 
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Ter informat ie 

   
7. Als er bij een vraag             staat letten wij zeer streng op spelling en 

schrijfwijze. Dus niet exact goed geschreven is FOUT ANTWOORD! 

8. 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 blik soep en een rookworst bij zich hebben. De uiterlijke 
houdbaarheidsdatum dient na 31-03-2016 te liggen. Na de Geheime 
Opdracht zullen deze geschonken worden aan de voedselbank. 

 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 met gezond 
verstand. 

9. Bij het vragenboek heb je ook 3 enveloppen met wit poeder gekregen.  
Deze heb je nodig bij categorie 10.  

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

11. De uitslag van de kwis wordt bekend gemaakt op 9 januari 2016 tijdens  
een gezellige feestavond, welke ook gehouden wordt in Markant, Markt 32, 
5401 GP te Uden. Aanvang 20.30 uur. 

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

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

14. 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 blik soep, een rookworst (voor beide artikelen  
geldt dat de houdbaarheidsdatum na 31-03-2016 dient te liggen) 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  

 
   

1. Dit jaar is er voor deze categorie maar 1 opdracht. Een Fillipine puzzel. 
Zie voor verdere uitleg de volgende bladzijde.  

 A:  5 7 1 15 2 2 7 8 4 7  

 B:  17 2 3 12 13       

 C:  7 10 16 11 7 14 4 7    

 D:  7 4 4 7 14 11 9 6    

 E:  12 4 5 5 10 7      

 F:  11 11 7 10 7 8      

 G:  15 1 14         

 H:  8 15 7 14 7 11      

 I:  12 17 7 4 11 5 12 17 7   
 J:  8 13 6 9 11       

 K:  8 8 7 14 1       

 L:  15 12 6 14 15 6 18 7 15 13  

 M:  8 5 7 14 7 11      

 N:  8 13 4 9 8       

 O:  5 3 19 11 5 4      

 P:  4 5 1 1 7 11 14 11 7 1  

 Q:  3 20 7 12 13 8 3 10    

 R:  11 11 7 21 7 8      

 S:  16 4 7 14        

 T:  8 15 14 1 15 6      

 U:  6 9 5 11 15 6      

  TIS HIER GOEED KERSE EETE  
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2. Újes dialect  

 
   

 

Vervolg opdracht 1.  
Hieronder staan een aantal woorden. Deze woorden dien je te vertalen in 
het Ujes Dialect en in te vullen op de juiste regel (op de bladzijde hiervoor).  
Per vakje, één letter! In de vakjes zie je ook cijfers staan. Deze cijfers 
corresponderen met letters. Deze zijn in de hele puzzel hetzelfde.  
Bijvoorbeeld vakje 5 een A. dan is elk vakje met een 5 de letter A.  
LET OP!!! De letter IJ zijn 2 letters. 
 
Als je de puzzel helemaal gemaakt hebt, staat er in de grijze verticale lijn 
een zin. Noteer deze zin in het omkaderde vakje onderaan de puzzel op de 
vorige bladzijde.  
Voor elk goed woord wordt 1 punt gegeven, net als voor de juiste zin. In 
totaal kun je met deze puzzel dus 22 punten verdienen. 

A: Winterkoninkje L: Etenswaar  

B: Tweede grassnede M: Kruisbes  

C: Dropwaterflesje N: Lage kar  

D: Afsluiting of toegang van een wei O: Ruw en slordig persoon  

E: Bevallen, een kind krijgen P: Vaatdoek  

F: Aardappelen Q: Druppels vanaf de pannen  

G: Tot paren bereid (geit) R: Een arm vol  

H: Hark S: Eventjes  

I: Eau de cologne T: Ongeduldig, haastig  

J: Paardenbloem U: Vlak, egaal  

K: Ergens    

 Bron: Chris van Haandel 
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2. Újes dialect  

 
   

1. Dit jaar is er voor deze categorie maar 1 opdracht. Een Fillipine puzzel. 
Zie voor verdere uitleg de volgende bladzijde.  

 A: T O E T I M M E R K E  

 B: I J M U N D       

 C: S E P F L E S K E    

 D: H E K K E S L A G    

 E: I N K O O P E      

 F: E L L E P E R      

 G: R I T S         

 H: G R I E S E L      

 I: O N J E K L O N J E   
 J: E R D G A L       

 K: E R R E S T       

 L: D I N G S I G H E I D  

 M: K R O E S E L      

 N: E R D K A R       

 O: R O U W L O K      

 P: S K O T T E L S L E T  

 Q: E U Z E N D R U P    

 R: E L L E V E R      

 S: E F K E S        

 T: T R I S T I G      

 U: E G A O L I G      

  TIS HIER GOEED KERSE EETE  
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3. D’n hort  op 

 
   

1. Op de markt in Uden staat een carillon. 

 

A: Door wie en wanneer werd dit carillon 
aangeboden?  

 Industriële Kring Uden, 25-05-1966 

B: Hoeveel klokken hangen in het carillon? 

 23 

 Bron: vermelding op het carillon 

 

2. 

 

Op de hoek van de Kastanjeweg in  
Uden, ziet men deze muurplaquette. 

Wie was de architect van de woningen 
waarop deze plaquette hangt? 

Jan Strik 

 Bron: vermelding onder de plaquette  

3. Op het Mondriaanplein in Uden staat dit beeldje. 

 

A: Wie is dit? 

 Naat Piek 

B: Door wie werd dit beeldje geschonken aan de 
gemeente Uden? 

                              C & A 

 Bron: Beeldenbank collectie Van den Bosch  
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3. D’n hort  op 

 
   

4. Midden in het winkelcentrum staat deze fontein. 

 

 
 

 

Wat is de naam van deze fontein?  

                       de Koen fontein 

Bron: Vermelding op tegel, onder fontein 
 

   
5. Het gebouw “Promenade” bevat een aantal van deze balkons.  

 

 

 

 Hoeveel woningen zijn voorzien van zo’n prachtig balkon?  

 18  
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3. D’n hort  op 

 
    

6. Hieronder staan een aantal foto’s. Op de getoonde locaties staan of stonden 
scholen. Wat was de naam van de school die hier vroeger gesitueerd was? 
Schrijf de naam van deze vroegere school onder de foto. 

   A. 

 

  B. 

 

 
 
 
 
 
 
 

   Bluyssen / De Brinck             St. Petrus 

   C. 

 

  D. 

 

                 Pius X   LTS St. Eloy / Ter Linde 

   E.   F. 

 

         St. Aloysius MAVO      De Merlet / De Maerle 
 

 Bron: Ad van der Weele en Fons Langenhoff  
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3. D’n hort  op 

 
   

7. Voor ijscafé “Holland” bevinden zich een aantal van deze bollen. 

 

 

Hoeveel bollen zijn hier aanwezig? Alléén de bollen 
tellen die bij de trap van het ijscafé te zien zijn! 

12  

8. Voor de St. Petrus kerk in Uden staat c.q. stond (door tijdelijke renovatie)  
dit Heilig Hartbeeld. Dit beeld is gesigneerd. 

 

 

Welke naam is op dit 
beeld te lezen? 

 

W + M Harzing 

Welk jaartal is op dit  
beeld te lezen? 

          1930 

 

Bron: http://rijksmonumenten.nl/monument/525594/heilig-hartbeeld/uden/  

9. Boven welk huisnummer in de Schutboomstraat staat deze “vogel”?  

 

 

Huisnummer hieronder vermelden. 

 

15 
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3. D’n hort  op 

 
    

10. Op diverse schoorstenen in Uden staan nogal bijzondere windwijzers.  
Schrijf het huisnummer van de desbetreffende woning onder de foto. 

  

  A. 
   

  B. 

  
 
 
 
 
 
 

  
 Vlinderslag 6 

 
 Prior van Milstraat 20 

    

  C. 
   

  D. 

 

  
 Maasstraat 11a-b 

 
 Millsebaan 71 
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4. Uje 2015 

 
   

1. 

 

Een deel van het jaar 2015 bestond uit 
het vieren en gedenken van 100 jaar 
Vluchtoord.  
Op 28 februari is het monument aan de 
Landerlaan onthuld.  
Initiatiefnemer, Pierre van Diepenbeek, 
mocht ook een paneel onthullen met 
informatie over het Belgenkamp en de 
Eerste Wereldoorlog.  
Namens de Belgen was de Antwerpse 
gedeputeerde, Luk Lemmens, 
aanwezig.  
Hij omschreef met mooie woorden het 
monument. 
Welke omschrijving gebruikte hij voor 
het monument? 

 

Een baken van hoop 

 Bron: Kliknieuws 28 februari 2015 

2. 

 

Na jarenlang wethouder te zijn 
geweest in de gemeente Uden, is 
Marcel Delhez dit jaar benoemd  
tot burgemeester. 
 
Van welke gemeente is hij 
burgemeester? 

 

 

               Noord-Beveland  

 Bron: Kliknieuws 12 maart 2015  
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4. Uje 2015 

 
   

3. Op de Brabantse Winter Kampioenschappen 2015 in Eindhoven (korte baan 
25 meter) en Zomer Kampioenschappen 2015 in Eindhoven (50 meter 
baan) werd een Udense zwemster een aantal keren Brabants kampioen. 

 

  

 

A: Hoe heet deze zwemster van Zeester-Meerval? Lotte Langenhoff  

B: Hoeveel keer werd zij Brabants kampioen, 
zowel in een 25 meter als 50 meter bad? 5 keer  

C: Wat was haar WINNENDE tijd op de 50m 
rugslag, lange baan? 31,90 sec  

 Bron: Webkalender KNZB 
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterz
wemmen/webkalender/ 

4. Uden is een echt culinair dorp aan het 
worden. Vorig jaar wonnen we de finale in 
Masterchef met Bart. Dit jaar doen we het 
nog even dunnetjes over met Garry Loen. 
In een nieuw kookprogramma genaamd 
Grillmasters doen ook Udense kandidaten 
mee. Wat is de naam van deze kandidaten?  

 Danny van der Burg en Teun Thomas.  

 Bron: Udens weekblad 10 juni 2015  
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4. Uje 2015 

 
   

5. Langs dit gebouw loopt of fietst menig Udenaar regelmatig.  
Wij willen het volgende van jullie weten. 

 

 

 

A: Wat was functie van dit gebouw? Lijkenhuisje  

B: Hoe werd dit gebouwtje genoemd in de 
volksmond? Knekelhuisje  

C: Wie willen na de restauratie weer gebruik 
gaan maken van dit gebouw? 

Gilde Sint Barbara  
en Sint Lucia  

 Bron: Kliknieuws (a) en Brabants dagblad (b en c)  

6. 

 

Tijdens de “Ujese Kwis” is er in 
Theater Markant ook een voorstelling.  
Wie treed er op 27 December 2015 

op in theater Markant?  

Rob Scheepers 

 Bron: site Markant 
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4. Uje 2015 

 
   

7.  

Dit jaar is het precies 50 jaar 
geleden dat in Congo 31 
Kruisheren op brute wijze om  
het leven gebracht werden. 
 
Hoeveel van deze Kruisheren 
kwamen uit Uden ? 
 

 

 

5 

 Bron: Udens weekblad 15 mei 

8. Wat een schitterend en vooral creatief initiatief. In juni 2016 is het de 
bedoeling dat er een groot festival in Uden georganiseerd gaat worden. 

 

 

Op zich niks aparts toch? 

 

Ware het niet dat de 
totstandkoming van dit 

festival op een  
“alternatieve wijze” 
gefinancierd dient  

te worden.  

 Op welke manier kan Festival Uden tot stand komen? 

 Door middel van Crowdfunding  

 Bron: Kliknieuws 30 september  
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4. Uje 2015 

 
   

9: 

 

Aan de promenade in 
Uden is dit jaar een 

prachtig 
appartementen-

complex verschenen. 
De balkons van deze 

appartementen 
hebben een 

bijzondere balustrade. 

 

Wat vormen de  
letters in deze 

balustrades tezamen? 

 Het Udens volkslied 

 Bron: Eigen waarneming 

10: 
 

De Keien atletiek hebben dit jaar 
voor de eerste keer de Wintertijd 

Challenge georganiseerd. 
Er werd door bijna 70 deelnemers 

een bedrag van € 3000,-  
bijeen gelopen.  

Werkelijk een geweldig bedrag! 
Dit bedrag is geschonken aan 
stichting Spieren voor Spieren. 

 
 

 Wanneer vond deze Challenge plaats?  

 In de nacht van 24 op 25 Oktober  

 Bron: Kliknieuws 26 oktober 2015 
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4. Uje 2015 

 
   

11: Uden heeft een echte koning!  
Het is de Gildekoning van het Gilde Sint Barbara en Sint Lucia. 
Na de kroningsmis wordt hij / zij officieel geïnstalleerd. 

 

 

  

A: Wat is de naam van de nieuwe koning van dit gilde? 

 Ad van den Elzen 

B: Hoe is hij / zij aan deze titel gekomen? 

 Door het laatste stukje van de vogel van de  
Molen van Jetten te schieten 

 Bron: Kliknieuws 22 oktober 2015 

12: Het bestuur van de Ujese Kwis is dit jaar uitgebreid met 2 nieuwe leden. 
Noem de 2 namen van de nieuwe bestuursleden. 

 Claus van Heesch en Jeanne Cartigny 

 Bron: www.ujesekwis.nl   
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4. Uje 2015 

 
   

13: Op de site van de Ujese Kwis staat onder het kopje “ Laatste Nieuws “ een 
notitie. Wat staat er voor deze notitie vermeld?  

 Wij wensen alle deelnemers veel succes deze avond.  

 Bron: www.ujesekwis.nl  

14: De feestavond van de Ujese Kwis was dit jaar een gigantisch succes, 
mede door de geweldige muziek!  

 

 

 

A: Wat is de naam van de band die tijdens deze feestavond optrad? 

 Fully Loaded 

B: Wat is de naam van de leadzanger van deze band? 

 Nico Merkx 

 Bron: www.fully-loaded.nl 
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5. Ujese Evenement en 

 
   

1. Wie is de kermis coördinator van de Mega Kermis Uden?  

 

 

Pascal Donkers 

 

Bron: Udens weekblad nr. 29 

2. Hoeveel attracties stonden er dit jaar op de Mega Kermis Uden? 

 86 Bron: Udens weekblad nr. 29 

 

3. 

 

Hoeveel gondels had het Europa rad op de 
Mega Kermis Uden ? 

24 

Bron: Ad van der Weele 

4. Dit jaar vond de 2de editie plaats van het gezellige Udense evenement 
“Kersenpop”. Net als bij de 1e versie was het prachtig weer. 

 

 

Op welke datum vond “Kersenpop 
2015” plaats? 

27 Juni 

Bron: Internet 
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5. Ujese Evenement en 

 
   

5. Waar vond “Kersenpop 2015” plaats? 

 Bevrijdingspark Bron: Internet 

6. Voor welke organisatie werd er gecollecteerd tijdens Kersenpop 2015. 

 KWF Bron: Internet 

7. Dit jaar hebben we kunnen genieten van prins Porcellus de 50ste, “Walter 
van Uden”. Hij heeft een geweldige indruk achter gelaten! 

Het motto van dit jaar was “Zo doede dè”. 

 

 

A: Vanaf welke prins zijn de Knoerissen 
begonnen met een motto? 

 
 Zevende prins in 1972 

Bron: Internet 

B: Tijdens de optocht wordt elk jaar de Hobbelknoeris uitgereikt. 
Wie heeft deze prijs in 2015 gewonnen? 

 Keijeskijters  

 Bron: Karin van Moorsel 

C: Dit jaar vond er een merkwaardig incident plaats tijdens de optocht.  
Onze prins moest hierdoor zwaar gewond afgevoerd worden naar het 
ziekenhuis. Wat was de oorzaak van zijn verwondingen? 

 Hij sloeg met zijn scepter tegen zijn voorhoofd  

 Bron: Ad van der Weele 
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5. Ujese Evenement en 

 
    

8. Traditiegetrouw wordt jaarlijks op 2de Pinksterdag de “Trap-in” gereden  
in Uden. De eerste “Trap-in” vond plaats op zondag 1 juni 1975.  

 

 

 

A: Wat was het geldbedrag in guldens wat de 
1500 deelnemers bij elkaar fietsten? 

 

  29000 Gulden  

 B: Wat werd er met de opbrengst van dit geld 
gedaan? 

  
Dit werd gebruikt om de Udense 

Missionarissen financieel te 
ondersteunen 

 
 
 

C: Wie is de huidige voorzitter van de “Trap-in Uden-Volkel”? 

 Adriaan Sanders  

D: Wie was de eerste onafhankelijke voorzitter? 

 Willy Brouwers  

 Bron: Internet 

9. 

 

Het Koor zonder noten organiseert dit jaar 
alweer voor de 8ste keer het festival van het 
Nederlandse lied. Verdeeld over een aantal 
locaties in Uden treden er verschillende 
koren op. Dit evenement trekt elk jaar weer 
duizenden bezoekers. 

Hoeveel koren hebben dit jaar meegedaan 
dit evenement? 

28 koren  

 Bron: http://www.koorzondernoten.nl/ 
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5. Ujese Evenement en 

 
   

10. 

 
Het jaar wordt afgesloten met, misschien wel het leukste familie evenement 
van het jaar “Uden on Ice”. Ook dit jaar heeft het bestuur weer uitgepakt. 

A: Hoe groot is het ijsoppervlak van de ijsbaan 2015/2016? 

 900 m2  

B: Welke bands spelen er op 27 december 2015 tijdens Uden on Ice? 

 The Specs en Bootleg Betty  

 Bron: Website Uden on Ice   

11. 

 

 
Vele van ons hebben zelf als kind meegelopen en lopen nu mee als ouder  
of misschien wel als grootouder. Dit jaar werd tenslotte al de 42ste editie 
gelopen. Alle basisscholen doen mee aan de “avond 4 daagse”. Het was dan 
ook weer een drukte van belang in het sportpark. 

 Er kunnen verschillende afstanden gelopen worden tijdens de “avond 4 
daagse”. Schrijf hieronder deze verschillende afstanden op. 

 5-10-15 kilometer  

 Bron: http://www.schoolsportuden.nl/ 
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5. Ujese Evenement en 

 
   

12. 

 
Truckrun 2015. Het blijft een prachtig gezicht. Een lange stoet van 
vrachtwagens. En het mooiste is dat er zoveel mensen met een beperking 
een geweldige dag beleven. 

A: Voor de hoeveelste keer is de Truckrun dit jaar gereden? 

 Het 8ste jaar  

B: Wanneer heeft de Truckrun dit jaar plaats gevonden?  

 27 September  

 Bron: http://www.udensetruckrun.nl/site/   

13. Degene die al langer in Uden wonen weten dat dit een begrip is!  
“De Slabroekweek”. De kinderen van de basisschool hebben een geweldige 
week in de Slabroekse bossen. 

 

 

A: Door wie wordt deze week 
georganiseerd? 

 Stichting Jeugdvakantie-
activiteiten Uden (S.J.U.)  

 B: Wat was dit jaar het thema? 

  Welkom op Vluchtoord  

 Bron: http://www.slabroekweek.nl/ 
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6. Polit iek 

 
    

1. Noem drie redenen waarom Burgemeester Joke Kersten niet in het rijtje 
past: Frits van Kemenade, Gerard Schampers, Koen Hehenkamp, Joseph 
Vos. 

 
 
 

 
- De enige vrouw  
- Als enige lid van de 2de kamer 
- Niet woonachtig in Uden geweest 
- Als enige geen lid van het kvp/cda 
- Als enige waarnemend burgemeester in Uden geweest 

 

 Bron: Gemeente Uden  

2. Wat hebben de Bibliotheek, Bentley, Tennispark Hoeven en De Drossaard 
met elkaar gemeen? 

 

 
 

  

 

 Allen geopend door burgemeester Gerard Schampers  

 Bron: http://www.thuisinbrabant.nl/  

3. Hoeveel inwoners had Uden op 1 januari in 1950, 1975, 2000 en 2015?  

 01-01-1950 11.073   

 01-01-1975 28.190   

 01-01-2000 39.607   

 01-01-2015 41.089   

 Bron: http://www.eriksnel.nl/wp-content/uploads/Proefschrift  
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6. Polit iek 

 
   

4. Hieronder zie je 5 foto’s van oud-raadsleden. Schrijf onder de foto hun 
naam en van welke politieke partij zij lid zijn/waren. 

 
 

 A: 

 

B: 

 

C: 

 

 

 J.G. van den Avoird R.Hofmann E. Beun  

 V D Avoird        PvdA D’66  

 D: 

 

 E: 

 

  

 M.E. van Lanen  M. Daandels  

 Jong Uden  CDA  

 Bron: http://www.thuisinbrabant.nl  

5. In de laatste 10 jaar zijn diverse oud-wethouders burgemeester 
geworden. Hoeveel bedraagt het totaal aantal vierkante meters van de 
gemeenten (opgeteld) waar zij nu burgemeester zijn? 

 

 
Burgemeesters Bakermans (Landerd) en  
Burgemeester Delhez (Noord-Beveland)  

respectievelijk 70,68 en  91,97 = in totaal 162,65 km2   
162,65 x  1.000.000  =  162.650.000 m2 

 

 Bron: Map data (2015) Geobasis-DE/BKG Google  
 

 



  

Pagina 30 van 68 
 

 

 

6. Polit iek 

 
   

6. Hoeveel voorkeurstemmen had het langst zittende raadslid in 2014?  
 

 Spencer Zeegers is het langst zittende lid in 2014  
en had een totaal van 2589 voorkeurstemmen  

 Bron: http://www.overheidinbrabant.nl/  

7. Wat is de openingsdatum van onderstaande gebouwen c.q. werken?  
Schrijf de datum onder de afbeelding.  

 

  
 

 

 17-04-1965  
(De Schouw) 

25-02-2015 
(Winkelcentrum 

Hoek Promenade) 

21-11-2013  
(Opening theater en 

evenementenhal Markant) 
 

 

  

 

 31-10-2013  
(ziekenhuis Bernhoven) 07-10-2006 (A50)  

 Bron: http://www.thuisinbrabant.nl  
 

8. Welke fractie in de gemeenteraad van Uden heeft de meeste jaren als 
gemeenteraadslid ervaring?  

 De fractie van de SP heeft de meeste jaren als raadslid ervaring: 
ruim 71 jaar  

 Bron: http://www.overheidinbrabant.nl/  
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6. Polit iek 

 
   

9. De gemeente Uden wil in 2016 zonnepanelen op het dak van het 
gemeentehuis leggen. Wat is het investeringsbedrag? 

 Het investeringsbedrag is: € 220.000  

 Bron: http://financien.uden.nl/programmabegroting-2016 

10. Wie werd er Pietje Bell uit Volkel genoemd?  
 

 Toon Nooijen   

 Bron: Boek “Rond `t Veld bij Tieskes Verhalen uit Uje zo as`t vruuger 
waor” van Toon Swinkels (blz. 272 – 277) 

 

11. Waar denken jullie aan bij de kleuren “groen” en “goud” in combinatie 
met Uden? Om het niet al te moeilijk te maken: wij zijn op zoek naar 
een plaats in het buitenland. 

 

 Split (Kroatië). Uden heeft hier een gouden plaquette, voor de 
groenste gemeente in Europa, in ontvangst mogen nemen. 

 

 Bron: Blad Groen (vakblad voor ruimte in stad en landschap; 
febr. 2009, nr. 2) 

 

12. Wie bedoelen wij als we het hebben over “een persoon van beroep 
kamerling”? 

 

 Paul Rüpp: kamerling (kamerheer en voorzitter van het  
College van Bestuur van Avans Hogeschool)  

 
Bron: http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/ 
december/nieuwe-kamerheer-koningin-in-provincie-noord-brabant- 
per-1-januari-2013/ 
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7. Skôn ouw Uje 

 
   

1. A: Welk boek gaat over: Heen en terug per fiets?  

                                   Keerpunt Rome 

  B: In welk jaar is dit boek geschreven? 

                                          1999 

 Bron: Boek “Keerpunt Rome” van René Gijsel  

2. 

 

A: Hoeveel zusters wonen in het klooster in Uden?  

  7 
 

 

 

B: Wie hield van Beatles en  
Rolling Stones? 

 
 Zuster Maria Bernadette 

 Bron: www.abdijuden.nl/roeping/roepingsgeschiedenis   

3. Hoe heet volgens Belgen de plaats halfweg de Middenweg?  

 Avenue Centrale  

 Bron: Boek “De Hoeven en de vluchtoord” (blz. 124)  

4. A: Uit welk lied komt de tekst:  
“Ook d’n prins en d’n opper staon nou kant en ……”?  

  “Uje ons Plekske” van ’t Moet kunne(n)   

 B: Uit welk jaar is dit lied?  

                  1993  

 Bron: Boek “Knoer & Knor” (blz. 95)  
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7. Skôn ouw Uje 

 
    

5. A: Waar staat het nummer 9080588431 voor?  

  Boek Spiegelingen  

 B: Wie heeft het gemaakt?  

  Gidi Smolders  

 C: Voor wie/wat is de Udense bouwvergunning?  

  Vergunning voor CSU  

 Bron: Boek “Spiegelingen” (blz. 154)  

6. 

 

A: Welke vereniging recreëerde hier?  

              Sociëteit Nimrod  

B: Welke activiteit(en) vond(en) er nog meer 
plaats naast kaarten en biljarten ?  

            Beugelen of buurten  

 Bron: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/societeit-nimrod  

7. 

 

A: 
Hiernaast zie je een foto van een 
jongensclub dat een circus werd. Hoe 
heette dit circus? 

 

 Circus TOSCA  

B: Voor wie was de opbrengst van de 
recette in 1956?  

 Hongaarse vluchtelingen  

 Bron: Boek “Rond `t Veld bij Tieskes Verhalen uit Uje zo as`t vruuger 
waor” van Toon Swinkels (blz. 294 en 298)  
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7. Skôn ouw Uje 

 
   

8.  

Hieronder zie je van 3 gebouwen een detailfoto.  
Wat is de overeenkomst tussen deze gebouwen? 

 

   

 

Het zijn alle drie foto’s van kloosters  

 Bron: Foto’s van Internet 

9. 

 

Op de foto hiernaast van voormalig zwembad  
De Wel zie je rechtsboven een 
muurschildering c.q. een schilderwerk.  
Wie is de kunstenaar van dit kunstwerk? 

 
 
 
 

Albert René Jansen  (1922-1997)  

 Bron: http://www.galeries.nl/mnkunstenaar.asp?artistnr=29632&vane= 
1&em=&meer=&sessionti=15749897 

 

10. Welke auto’s (merk en type) zie je op onderstaande foto’s? 

 

   
   Ford Taunus 12M        NSU Prinz 4  Citroen Traction Avant 

 
  

                   Volvo 145               Renault Fuego  

 Bron: http://auto.mitula.nl/classic-cars  
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7. Skôn ouw Uje 

 
   

11.  

De volgende informatie gaat over een grootschalig Udense activiteit: 
“Veertig tafels, tachtig beeldschermen en driehonderd zevenentwintig 
ideeën”. Over welke activiteit hebben we het? 

 

G1000 Uden (04-10-’15)  

 Bron: Boek G1000 Uden, vitaal bewonersinitiatief (blz. 34) 

12. 

 

In Uden waren 
vroeger personen 
bekend onder een 

“bijnaam”. 
Een bijnaam is een 

bekende  
niet-officiële naam. 
Bijnamen verwezen 

vaak naar een 
vroegere familienaam, 
werk of beroep o.i.d. 
De man op de foto 
hiernaast had zo’n 

bijnaam. 

 
 
 

 Om het niet al te moeilijk te maken ontvangen jullie wat extra 
informatie. “Hij heeft ruim 55 jaar gewoond op het adres Bitswijk 26”. 
Schrijf hieronder zijn bijnaam (voor en achternaam). 

 

 Toon Koekebak  

 Bron: Tonnie Raijmakers – van Asseldonk 
 13. Wat hebben Ernest de Groot, Danielle Pelucarte, Gijs de Louw, Stefan 

Trimbach, Henny Knechten en Pascal Donkers met elkaar gemeen? 

 Zij zijn allemaal Gast geweest op de twitter van  
“Hier houden we van”  

 Bron: https://twitter.com/hierhoudenwevan  
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8. Vur de kient jes 

 

   1. Hieronder zie je mooie prinsessen. Weet jij hoe ze heten?  
Schrijf de naam onder het plaatje. 

 
 

 

   

 

 Ailly Debby Sabrina  

2. Ken jij de naam van deze vriendjes?  

 

   

 

 Biff Ernst Frula  

3. Van welke tv serie ken je deze foto’s?  
Schrijf de titel van de serie onder de foto.  

 

   

 

 Fairly odd parents Oggy en de 
kakkerlakken Spotlight!  
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8. Vur de kient jes 

 

   4. Waar ken je deze mascottes van? Schrijf de naam van het park, dus niet 
de naam van de Mascotte, onder het plaatje. 

 
 

 

   

 

 Duinrell (Billybirdpark) 
Hemelrijk Julianatoren  

     

5. Lukt het jou de rebussen op te lossen?  
Per juist opgeloste rebus wordt 1 punt toegekend.  

A: -r+k    -ur+z+ -i -a+d+ൣ-t+ -at+t  

 Ook deze opdracht  

 -v -d+u+ -at+ -v   

 is gelukt   
       

B: -s+ธ-po j+ -i -ur v+൲-m+ -o v+ -m  

 Vind je de vragen van  

 -ur+z+ -I c+ -k+e+ -lf+r+ -az l+ท-ro+ -us+?  

 deze categorie Leuk?  
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8. Vur de kient jes 

 

   6. Welke letters van het alfabet ontbreken in deze cirkel?  
 

 

 

C L N O W 

 

 

 

7. Welke twee kastelen zijn precies hetzelfde?  

 

   

 

 

   

 

 Oplossing 2 en 5  
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8. Vur de kient jes 

 
   

8. 
 
 

Dit is Wally:          Hij staat ergens op deze tekening, kun jij hem vinden? 
Teken duidelijk een rondje om hem heen. 

 

 

 

  

 

 

Linksboven (zie de  
tekening hiernaast)  
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8. Vur de kient jes 

 
   

9. Op de volgende bladzijde zie je gekleurde vormen. Knip deze uit en maak 
dit figuur precies na, onderaan deze bladzijde.  

 

 

  

 

 

 

   

 
 



  

Pagina 41 van 68 
 

 

 

8. Vur de kient jes 

 
   

9. Deze gekleurde vormen dien je uit te knippen en op de bladzijde hiervoor,  
onderaan te plakken.  
Deze uitgeknipte bladzijde hoeft niet in het Kwisboek ingeleverd te worden! 
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8. Vur de kient jes 

 
   

10. Hoe heten deze mensen? 

 

  

 

 
Miss Scarlett Professor Plum  

   

11. Misschien heb je deze lieve knuffels met hun grote ogen wel eens 
gezien. Dat zou al fijn zijn! Wat is hun naam en wanneer zijn ze jarig? 
Schrijf de antwoorden onder het plaatje 

 

 

  

 

 Glamour Kacey  

 5 mei / 20 januari 13 februari  
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8. Vur de kient jes 

 
   

12. In deze woordzoeker staan 20 woorden die met Uden te maken hebben. 
Vind jij ze allemaal? Ze staan recht, schuin, achterstevoren, van boven naar 
beneden en andersom…..alle kanten op dus!! 
Als je alles hebt, lees je een zin met de letters die over zijn.  
Schrijf deze zin onder de puzzel.  

 J E H L E F E B T R A X X 
 S T U K T K I G M E W O O 
 B P N T E R E T S O O L K 
 I D O S K I E L L A L R L 
 B R S R U J E B L A U E L 
 L O N O T E I N E I N W N 
 I O A H O P O R S I R D R 
 O T H S D E A H L N W P G 
 T H C A W N E R R E T S E 
 H C S A V R O N K D M E N 
 E U , M E S L A B R O E K 
 E L T N O P P E I L L U H 
 K V E R ! P R O W T S A M 
 BIBLIOTHEEK KLOOSTER PRILLEKE STERRENWACHT   

 FITLAND KRUISHEREN PUL TRAXX  

 HEMELRIJK MAASHORST SCHANS UJE  

 HULLIE MASTWORP SLABROEK VLUCHTOORD  

 KEIEN MOLEN SPORTPARK WIEBERT  

 je hebt gewoon alle woorden gevonden, topper!    
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8. Vur de kient jes 

 
   

12. In deze woordzoeker staan 20 woorden die met Uden te maken hebben. 
Vind jij ze allemaal? Ze staan recht, schuin, achterstevoren, van boven naar 
beneden en andersom…..alle kanten op dus!! 
Als je alles hebt, lees je een zin met de letters die over zijn.  
Schrijf deze zin onder de puzzel.  

 J E H L E F E B T R A X X 
 S T U K T K I G M E W O O 
 B P N T E R E T S O O L K 
 I D O S K I E L L A L R L 
 B R S R U J E B L A U E L 
 L O N O T E I N E I N W N 
 I O A H O P O R S I R D R 
 O T H S D E A H L N W P G 
 T H C A W N E R R E T S E 
 H C S A V R O N K D M E N 
 E U , M E S L A B R O E K 
 E L T N O P P E I L L U H 
 K V E R ! P R O W T S A M 
 BIBLIOTHEEK KLOOSTER PRILLEKE STERRENWACHT   

 FITLAND KRUISHEREN PUL TRAXX  

 HEMELRIJK MAASHORST SCHANS UJE  

 HULLIE MASTWORP SLABROEK VLUCHTOORD  

 KEIEN MOLEN SPORTPARK WIEBERT  

 je hebt gewoon alle woorden gevonden, topper!  
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8. Vur de kient jes 

 
   

 Misschien heb je nog wel zin om deze kleurplaat te kleuren, veel plezier 
ermee!  Je krijgt hier vanavond geen punten voor ☺ 
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9. Daor zit  muziek in 
 

    
1. Een paar jaar terug ging ik naar een concert van de 

Rolling Stones en ik wilde heel graag een “Meet en Greet” 
met de band, daar had ik werkelijk alles voor over! Daar 
zat ik dan te wachten bij de deur van de VIPruimte om 
een glimp op te vangen van Mick en Keith. Maar door de 
strenge beveiliging ging dit helaas niet lukken. 

 
 

 
 

Op een gegeven moment zag ik een kapper bij de deur staan. De beveiliger 
riep “12” tegen de kapper, waarop de kapper zei “6” en hierop werd de 
kapper toegelaten door de beveiliger. Enkele ogenblikken later komt er een 
cateraar aan die aanbelt bij de deur, de beveiliger doet open en roept “10” 
waarop de cateraar zegt “4”, ook de cateraar wordt toegelaten. Even later 
staat Chiel Beelen voor deze zelfde deur, de beveiliger doet weer open en 
roept “6” tegen Chiel, waarop Chiel antwoordt met “3”, ook Chiel mag naar 
binnen. Ik heb het door en grijp mijn kans om binnen te komen in de 
kamer bij Mick en Keith. Best wel zenuwachtig en gespannen klop ik op de 
deur en de beveiliger doet open en roept “4” tegen mij. 
Wat moet ik zeggen om te worden toegelaten voor de “Meet en Greet”? 

 Twaalf = 6 letters, Tien = 4 letters, Zes = 3 letters 
Antwoord op de vraag is Vier = 4 letters  

 Bron: P.P. Arts  

2. Onze DJ’s van vroeger, wie kent ze nog?  
Schrijf de voor- en achternaam onder de foto.  

 

    

 

 
Joost den 

Draaijer / Willem 
van Kooten 

Eddy Becker 
Gradje 

Wittenberg Tom Mulder / 
Klaas Vaak  

 Bron: P.P. Arts   
 

 



  

Pagina 47 van 68 
 

 

 

9. Daor zit  muziek in 
 

   
3. Kennen jullie deze nog nog nog nog….  

We zoeken van zes intro’s, artiest en titel.    

 

 
 

 

Waar? Hier vind je ze! 

 

A: Stevie Wonder - Sir Duke 

B: The Eagles - One of these nights 

C: Muse - Supermassive Black Hole 

D: Britney Spears - Toxic 

E: Queen - We will Rock You 

F: Queen of the Stone Age - No one knows  

 Bron: P.P. Arts 

4. Hoe heet de bluegrass groep waarin de Udense muzikanten Toon Smits, 
Marcel de Vries en Wil Verkuilen speelden? 

 The Rusty String Pickers  

 Bron: Toon Smits 

5. In de tekst van een Nederlandstalige nummer komen 21 meisjesnamen 
voor. Hoe heet de band, hoe heet het nummer en zet alle 21 meisjesnamen 
in de juiste volgorde. 

 Doe Maar – Eén nacht alleen  

 Sylvia, Jeanette, Natalie en Fiene  

 Elsje, Treesje, Truus, Babette, Betsie en Sabine  

 Greet, Magreet, Magriet, Marie, Marije en Angeline  

 Wies, Marjan, Marjo, Marlyn en kleine Tine  

 Bron: Songteksten.nl 
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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: 
Zo, we hebben een hotel gevonden. Het was een plek die ik zeer goed 
kende. Het was een magische nacht, hij deed alles perfect. 
Hij bracht de vrouw in mij naar boven, zo vaak en met gemak. 
Toen hij ’s ochtends wakker werd vond hij mijn briefje, ik vertelde hem  
“ik ben de bloem en jij het zaad” 

 Heart - All I wanne do is making love to you  

 

B: 
Het laatste wat ik mij herinnerde, ik was op zoek naar de deur, ik wilde de 
weg terug vinden naar de plaats waar ik vandaan kwam. “Rustig,” zegt de 
nachtwaker, “we kunnen je ontvangen en je kunt aangeven dat je weg wil, 
maar je komt hier nooit meer weg”. 

 The Eagles - Hotel California  

 

C: 
Het leek zo gemakkelijk, om weer verliefd te worden. 
Ik kwam er op de moeilijke manier achter, het is een lijdensweg. 
Ik kwam erachter dat liefde meer is dan een spel. 
Gespeeld om te winnen, maar voor hetzelfde te verliezen. 

 Gary Moore - Still Got The Blues  

 

D: 
Je marche seul dans une ville trop calme, je ne l'ai jamais vraiment  
souffert du mal du pays. Mais les gens ils dorment, le monde se ferment  
et puis je pense que de ……………., parce que le feu est toujours la lumière. 

 Guus Meeuwis - Brabant  

 Bron: Songteksten.nl 
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9. Daor zit  muziek in  

    
7: Gitaarvirtuozen, wie kent ze niet! Je hoort hier vijf 

meesterlijke solo’s! Schrijf hieronder zowel de naam 
van de song als de naam van de groep/artiest op. 

 

 

 Via deze QR code vind je ze!  

 A: Whole lotta Rosie - AC/DC  

 B: Knights of Cydonia - Muse  

 C: All Along the WatchTower - Jimmy Hendrix  

 D: Layla - Eric Clapton  

 E: Stairway To Heaven - Led Zeppelin  

 Bron: P.P. Arts  

8: 

 

A: Wat is de naam van deze bekende 
udenaar? 

 
 

 Toon van der Burgt  

B: Hoe heet de band waarin hij 
speelde?  

 De Migra’s  

 C: Hoe is de naam van deze band tot stand gekomen?  

  Samenvoeging van Mill en Grave  

 Bron: www.degelderlander.nl  
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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> - H <naam>  

 

 
 A.  Michael Jackson - B.  Paul McCartney  

 C.  Patrick Carney - F.  Dan Auerbach (The Black Keys)  

 D.  Curt Smith - H.  Roland Orzabal (Tears for Fears)  

 E.  Annie Lennox - G.  Dave Stewart (Eurythmics)  

 Bron: Internet  
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10. Van alles wa 

   
1. In de tas waar ook het Kwisboek in zat, vindt u een envelop met nr. 1 erop. 

Hierin zitten 3 zakjes met inhoud! Schrijf hieronder de inhoud van de 3 
zakjes op. Dit mag in willekeurige volgorde.  

 

A: Poedersuiker  

B: Zelfrijzend bakmeel  

C: talkpoeder  

  

2. 
 

Foto opdracht  

 

Maak met jullie team een zo ludiek mogelijke foto, met als thema:  
“EEN DAGJE MET ZIJN ALLEN NAAR HET STRAND!”.  
Als jullie deze foto op het grote scherm willen laten zien, graag de foto 
versturen via WhatsApp naar telefoonnummer 06-43010463. 
 
Deze foto afdrukken in kleur op A4 formaat. Zorg voor vermelding van 
jullie team naam en team nr op deze foto afdruk!  
Voeg deze foto toe in het Kwisboek en lever deze vanavond in. 
De foto’s zullen door een vakkundige jury beoordeeld worden. De leukste 
foto zal op de feestavond beloond worden met een leuke prijs. 

 

 Het ontvangen van andere sfeerfoto’s  
via WhatsApp, Facebook of Twitter is zeer welkom! 

   

3. 
 

Gulle Gever  

 

In de tas zitten nog 2 enveloppen. In de ene bevinden zich de 
entreekaartjes voor de feestavond (zorg dat jullie deze niet kwijtraken!). 
In de andere zitten “Cappuccinobonnen” van onze gulle sponsor  
“De Conversatie”. Met deze bon kan een gratis cappuccino gedronken 
worden tijdens openingstijden van De Conversatie. 
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10. Van alles wa 

   
4. Evenals vorig jaar hebben we ook dit jaar een prominent Udenaar  

gevonden die mee wilde werken aan de Ujese Kwis. Was het vorig jaar  
onze burgemeester, dit jaar hebben we Paul Rüpp bereid gevonden om  
wat over zichzelf te vertellen.  
Het is heel simpel. We hebben 10 steekwoorden uit zijn verhaal gehaald. 
Deze mogen jullie in de juiste volgorde vermelden in de bestemde vakjes, 
onderaan het interview.  

 

Goedenavond deelnemers aan de Ujese Kwis. 
 

Mag ik me even voorstellen, ik ben Paul Rüpp, 
geboren op 10-12-1957 te Breda in de Steijnlaan. 
Ik kom uit een gezin van 3 kinderen en ik heb een 
jongere broer en een oudere zus. Mijn vader was 
beroepsmilitair en hij diende bij de luchtmacht in 
de functie van (1)………………….…  
Door de overplaatsing van mijn vader naar 
vliegbasis Volkel kwamen we al vlug in Uden te 
wonen. Hier heb ik de eerste anderhalf jaar van 
de basisschool doorgebracht op de Paulusschool. 
Zoals bekend verhuizen militairen van basis naar 
basis en ook wij moesten toen weer vertrekken 
uit Uden.  

 

Mijn vader werd overgeplaatst naar staf CTL in Zeelst bij Eindhoven en 
zo kwam ik in Geldrop terecht. Wij hebben hier 4 jaar gewoond en in 
1969 keerden we weer terug naar de Bitswijk in Uden. Mijn ouders 
hadden een huis gevonden in de Klarinetstraat dus het is logisch dat ik 
mijn laatste jaren op lagere school, heb doorgebracht op de 
Bitswijkschool in de klas van meneer Van Eerd en meneer Van Geloven. 
 

Na de lagere school ben ik naar het voortgezet onderwijs gegaan op het 
(2)……………….……….  Gymnasium Bèta. Aanvankelijk wilde ik in de 
voetsporen van mijn vader treden, maar omdat mijn bovenbeen 
anderhalf centimeter te lang was werd ik afgekeurd als jachtvlieger voor 
de KMA. Mijn vader zag heel graag dat ik toch naar de KMA zou gaan in 
een andere richting, maar dit zag ik niet zo zitten. Als ik naar de KMA 
ging dan alleen om piloot te worden. 
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10. Van alles wa 

    
  

Ik wilde graag (3)………………….. gaan studeren, maar daar werd ik 
uitgeloot. Ik heb toen 1 jaar aan de landbouwhogeschool in Wageningen 
gestudeerd. Daarna werd ik weer uitgeloot voor mijn 1ste keuze en ben 
toen Nederlands gaan studeren in Groningen en Nijmegen. 
 

Als hobby’s heb ik veel aan sport gedaan. Ik voetbalde al in Geldrop bij 
(4)……………………..……… en eenmaal terug in Uden werd ik lid van 
UDI’19 en ben begonnen in UDI-Q. Daarna heb ik in alle selectieteams 
gespeeld, tot en met de A1, en ben zo’n 5 à 6 keer kampioen geweest. 
Op mijn 16e ging ik ook basketballen bij Rush. Daar heb ik het tot 
junioren 1 gehaald. Dat was allemaal net te combineren. Toen ik de 
keuze moest maken tussen de seniorenselectie Basketbal en Voetbal heb 
ik toch voor voetbal gekozen. 
 

Bij Udi‘19 heb ik tot het eerste gehaald, zij het dat ik vooral in het 
tweede speelde.  Mijn eerste competitiewedstrijd tegen SBC uit Son en 
Breugel speelde ik door in te vallen voor (5)…………………… Daar scoorde 
ik mijn eerste competitiegoal. We bogen een 1-0 achterstand om in een 
3-1 overwinning. De week erop moest ik met het derde mee. Met het 
tweede team ben ik kampioen geworden. 
Met heel veel plezier heb ik gespeeld in het team dat voortkwam uit de 
Pul. Met dit team genaamd AWABI ( als winnen altijd bier is) speelden we 
onder meer de zomeravond competitie en vooral zaalvoetbal bij de ZVU 
tot op de dag van vandaag. Voor de mensen die het echt interesseert: 
Awabi betekent ook nog (6)…………..………… in het Japans, maar dat 
wisten we toen nog niet. 
 

Naast voetbal en basketbal heb ik ook nog aan Judo gedaan. Daar ben ik 
tot de Groene band met Blauwe slip gekomen. En tenslotte heb ik in mijn 
tienerjaren ook nog getennist bij LTC Uden en ben na mijn 
voetbalcarrière nog  20 jaar bij de Udense Hockeyclub gaan spelen bij de 
Veteranen. Hier ben ik op mijn vijftigste mee gestopt. 
 

Ik heb veel publieke functies bekleed. Ondermeer ben ik voorzitter van 
de Schouw geweest. 
Medeoprichter, voorzitter en eerste hoofdredacteur van de lokale omroep 
(7)…………..………… 
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Hoewel begonnen als leraar Nederlands bij het Kruisheren College – en 
ook een jaar op Gymnasium Bernrode in Heeswijk – zullen de meesten 
mij kennen als raadslid en wethouder namens het CDA in de 
gemeenteraad van Uden.  
 

Na mijn wethouderschap ben ik het bedrijfsleven ingegaan. Ik werd 
gevraagd door Beter Bed om de expansie naar Duitsland op poten te 
zetten. Na dit een paar jaar gedaan te hebben ben ik weer de politiek 
ingegaan. Nu als (8)…………..………… van de provincie Noord Brabant 
namens het CDA. 
 

In 2009 maakte ik de overstap naar het hoger onderwijs en sindsdien 
ben ik voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool.  
 

Wat verder misschien nog bijzonder is, is dat ik (9)…………..………… ben 
van onze Koning. Dit is een erefunctie waarvoor ik ben gevraagd door 
het Koninklijk Huis.  
 

In de gemeente Uden ben ik ook nog BABS of wel Buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand. Ik heb tijdens mijn wethouderschap 
een aantal huwelijken gesloten. En in heel bijzondere gevallen doe ik het 
nog wel eens. De laatste was op 15 mei van dit jaar. Dit was het huwelijk 
van Carla Caspers en (10)…………..………… 
 

Wat ik ook zeker niet mag vergeten te vermelden is mijn grote hobby. 
Naast lezen en wielrennen ligt mijn grote passie toch bij het 
voorzitterschap van Udi’19\Beter Bed. 
 

Ik denk dat ik genoeg over me zelf heb verteld en wens jullie nog een 
gezellige avond met de Ujese Kwis. 
 
Met vriendelijke groet.   
Paul Rüpp. 
 

 

 

  

 

De ontbrekende 10 steekwoorden dienen in de juiste volgorde vermeld  
te worden 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. 
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 Hieronder de antwoorden op vraag 4 vermelden. 

 

1. Jachtvlieger 6. Zee oorschelp  

2. Kruisheren College 7. Kersenland  

3. Medicijnen / Geneeskunde 8. Gedeputeerde Ruimtelijke 
Ontwikkeling  

4. Braakhuizen 9. Kamerheer  

 5. Piet Bressers 10. Eilt Musch  

 Bron: Paul Rüpp (door hem zelf gecontroleerd)  

5. Daar stond ie dan, tijdens de inschrijfmiddag. Een grote pot met 
snoep! Die middag is er al veel over gespeculeerd en ook heel slim 
diverse malen op de foto gezet ☺. Sommige onder jullie wilde zelfs een 
hand in deze snoeppot steken!  

In deze pot zitten varkenskoppen en kersen. 
Hoeveel stuks snoepgoed zitten er in totaal in deze pot? 

 

 

 

Het team dat het dichtst bij  
het juiste aantal zit, ontvangt 
van Sponsor Jan van Liempd, 
“Villa Lieve Vrouwe” een 
dagschotel voor 4 personen 

(voor op een donderdagavond) 

 

Hoeveel stuks snoepgoed  
zitten er totaal in deze pot?  

708  

 Deze vraag kan doorslaggevend zijn, mochten er in de 
totaaluitslag twee teams op nummer 1 eindigen!  
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6. Hieronder zie je vier afbeeldingen van bekende LP hoezen.  

Nou ja, onze eigen interpretatie van deze bekende LP hoezen.  
Aan jullie de taak om onder de afbeelding de naam van de 
oorspronkelijke artiest(en) en naam van het album te schrijven. 

 

  

 

 Deep Purple – in Rock The Beatles – Abbey Road  

 

  

 

 Queen – Queen II Nirvana - Nevermind  
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7. 

Uden – Bonaire, 
bijna onder 

dezelfde vlag ☺. 
  

 

Dit keer geen webcamopdracht. Ook geen geluidsfragment. Maar een 
kennisopdracht. Zowel in het verleden alsook nu, hebben verschillende 
dorpsgenoten ervoor gekozen (een tijdje) op Bonaire te gaan wonen. 
Dus ……ken je deze mensen? Hoe heten ze? En daarnaast willen we 
graag weten: heeft hij / zij wel of niet op Bonaire gewoond en / of 
wonen ze er nu nog ? Vul het onderstaande schema in. Noteer de naam 
en zet een kruisje in de goede kolom. 

 

 
Foto Naam 

Heeft WEL 
op Bonaire 
gewoond 

Heeft NIET 
op Bonaire 
gewoond 

Woont nu 
nog op 
Bonaire 

 

 

Sander  
van der Rijt 

 X  
(Aruba)   

 

 

Stefan 
Röben X    
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7. 

Foto Naam 
Heeft WEL 
op Bonaire 
gewoond 

Heeft NIET 
op Bonaire 
gewoond 

Woont nu 
nog op 
Bonaire 

 

 

 

Ben van 
Grinsven  X  

(Aruba)   

 

 

Jan Kees  
Den Hartog   X  

 

 

Rosalie 
Bierings   X  

 

 

Brigitte 
Gilles  X  

(Curacao)   
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7. 

Foto Naam 
Heeft WEL 
op Bonaire 
gewoond 

Heeft NIET 
op Bonaire 
gewoond 

Woont nu 
nog op 
Bonaire 

 

 

 

Aida  
Jaber X    

 

 

Hans 
Staring   X  

 

 

Ferry  
Cools  X  

(Curacao)   

 

 

 
 
 

Jack  
Jonkers 

   
 
 
 

X   
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8. Op de volgende bladzijde zie je een aantal puzzelstukjes. Knip de stukjes 

uit en plak deze hieronder zodanig op dat er een foto ontstaat.  

 

 

 

 Wat staat hier afgebeeld? Petruskerk  
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Deze stukjes dien je uit te knippen en op de bladzijde hiervoor te plakken. 
Deze uitgeknipte bladzijde hoeft niet in het Kwisboek ingeleverd te worden! 
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 Voor deze gehele categorie is het niet nodig om  
‘ d’n hort op te gaan ’.  

Alle antwoorden zijn op een andere manier te vinden! 
 

1. Wat is de naam van de toenmalige sportvereniging, welke onlosmakelijk 
verbonden was met CV De Keijeskijters? 

 KV Sirene of Korfbalvereniging Sirene  

 Bron: Leon van den Elzen 06-51314019 

2. Welke 6 winkels zaten in 1965 in de Elisabethstraat en de Reinoldstraat? 

 Slagerij (van Kraaij), bakker (Rooijmans), supermarkt (Spar Rutten), 
drogisterij (van Stokkum), groenteboer (Timmers) en  

een TV/Audio speciaalzaak (van de Wielen).  
 

 Bron: Peter van Kraaij 

3. 

 

Hoe heet de olifant die op het terras bij Café ‘t Stulpke 
kwam lunchen in augustus 2006?  

 
 
 

 

BUBA (geen BUMBA zoals Udens Weekblad  
destijds vermeldde)  

 

 Voor welk “Ujes Circus” was deze 
olifant toen actief? Circus Colombaro  

 

 Bron: Kliknieuws 18 augustus 2006 en www.circus-freiwald.nl  

4. Select Clean heeft als het enige schoonmaakbedrijf in de regio een eigen 
verreiker voor glasbewassing op grote hoogte. 
Wat is de maximale werkhoogte van deze verreiker bij een zijdelingse 
reikwijdte van 17 meter?  

 18 meter 

 Bron: Website Select Clean, verwijzing naar www.hoogteservice.nl  
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5. Waar staan de letters NOBRA voor in de naam van de lokale BMW-dealer 
NobraCars Uden? 

 Noord-Brabant  

 Bron: www.uw-bmw-occasions.nl  

6. 

 

               Deze reclame-uiting is gebruikt voor een  
               groot Udens evenement.  
Wat was de naam van dit evenement?  

 
 

Vier Uden Sportief (niet het nieuwe 4 Uden sportief)  

 Bron: Jos Hommeles  

7. Welk mega event wordt jaarlijks georganiseerd door Spooktochten BV 
en waar vindt dit event plaats?  

 City of Fears te Weeze (Dld)  

 Bron: RJ van der Heijden, www.spooktochten.nl  

8. In welk jaar is het huidige Restaurant Paradijs (toen nog gevestigd aan de 
Prior van Milstraat 5) geopend door de toenmalige burgemeester 
Schampers? 

 1981 (februari)  

 Bron: Mang Cheng 

9. Welke landelijk bekende onderneming had zijn hoofdkantoor in de jaren 
’80 gevestigd in het pand van Haarmode Fritz? 

  Schoenenreus 

 Bron: Frits van de Water  
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10. Wie werken er bij tabaksspeciaalzaak ROKADO? 
Noem de VOOR- en ACHTERNAAM van deze 5 personen. 

 
 

 Jolanda Klaassen 

 
 Carlo Klaassen 

 Nick Klaassen 

 Marja Sepp 

 Roswita Vogels  

 Bron: Carlo en Jolanda Klaassen  

11. In de showroom bij Autobedrijf John van der Rijt staat een oude 
gerestaureerde BMW M3, van welk bouwjaar is deze BMW M3? 

 
 

 1987  

 Bron: Facebook pagina Autobedrijf John van der Rijt  

12. Bbq-en, grillen en roken; tegenwoordig gaat het zowel binnen als 
buiten, het hele jaar door. Bas heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt 
en deelt zijn passie graag. 
Wat is de bestelcode van Bas zijn favoriete BBQ-producten? 

 

 B4Y5 

 

 Bron: http://www.basbq.com/webshop/bbq-accesoires/basbq/ 

13. Welke kleur blouse draagt Marcel van Dijk van PDCU in de bedrijfsvideo 
die op de website van PDCU staat? 

 Wit 

 Bron: http://www.pdcu.nl/wat_doet_pdcu.hmtl 
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14. In welk jaar heeft John Spaansen Oogenlust overgenomen van zijn ouders? 

 1980  

 Bron: John Spaansen  

15.                In 1985 kende Uden één LTS, twee huishoudscholen,  
               twee MAVO’s en twee HAVO/VWO’s. 
Hoe heetten deze scholen? 

 

 LTS St. Eloy 

 
 Huishoudschool Ter Linde  

 Huishoudschool St. Anna  

 MAVO Aloysius  

 MAVO Merlet  

  HAVO/VWO Kruisheren Kollege  

 HAVO/VWO Rivendell College  

 Bron: Harrie Bergmann / Wikipedia  

16. Ga naar de website van Wolvers Comfortgarant en ga op zoek naar de 
REBUS! Los deze rebus op en schrijf het gevonden antwoord op.  

 ATAG E325 ec   (Welke ATAG CV ketel is als beste getest?)  

 Bron: www.wolvercomfortgarant.net  

17. Hoe lang geleden is Markant geopend?  

 19 jaar geleden (in juni 2015)  

 Bron: Facebook pagina Markant  
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18. Welke multifunctionele machine heeft Witlox wegenbouw & groentechniek 
in 2014 aangeschaft en hoe groot is de wendbaarheid van deze machine? 

 Mecalac  360 graden  

 Bron: www.witlox.nl  

19. Hoeveel bands spelen er dit jaar bij Uden on ice?  

 8 bands (instinker, hoeveel bands dit jaar, niet deze editie!)  

 Bron: www.udenonice.nl  

20. Tijdens Koningsdag organiseert Sgt. Peppers al jaren de "DESPERADOS 
PARTY". Sgt. Peppers ontwikkelde hiervoor een speciale flessen opener. 
Hoeveel flessen DESPERADOS worden er tegelijk geopend? 

 24 flessen  

 Bron: Facebook pagina Pepper  

21. Q-Bricks Bouwstenen in Uje verkoopt kleine en grote speelgoedstenen 
die op het bekende speelgoed uit Denemarken passen. 
Welke naam gebruikt Q-Bricks voor de grote stenen en in hoeveel 
kleuren zijn deze verkrijgbaar? 

 

 Buggi  7 kleuren  

 Bron: http://q-bricks.nl/bouwstenen/grote-bouwstenen 

22. Waar kom ik terecht? 
 
 

 

 PAERDESTAL  

 Bron: Jan van de Heuvel  
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23. Sinds de oprichting van Drukkerij Ketelaars hebben zij op 3 verschillende 
locaties in Uden hun bedrijf betrokken. 
Tel de dag + maand + jaar van oprichting bij elkaar op, tel bij deze 
uitkomst de 3 huisnummers op van de 3 verschillende locaties. 
Wat is de uitkomst hiervan? 

 2078 (27+9+1991=2027 / 2027+36+2+13) 
Burg. Buskensstraat 36, Vluchtoord 2c en Westwijk 13  

 Bron: Rob Ketelaars 

24. Villa Lieve Vrouwe serveert iedere donderdag een bescheiden geprijsde 
dagschotel in een sfeervolle setting. 
Voorafgaand aan de dagschotel wordt een, door onze gasten zeer 
gewaardeerd, voorgerecht geserveerd (inbegrepen bij de dagschotel). 
Wat is de naam van deze appetizer? 

 Borrelbrood  

 Bron: Jan van Liempd / facebook Villa Lieve Vrouwe 

25. Wie is er sinds dit jaar directeur bij HAPEK?  

 Eddy Hermes  

 Bron: Google  

26. Bij een van onze sponsoren kunt u een luxe visschotel bestellen.  
Noem van deze schotel de 4 hoofdbestanddelen? 

 Rivierkreeftensalade 

 
 in pesto gemarineerde zalm 

 rosbief van tonijn 

 kreeftenbitterbal 

 Bron: Olaf van Hoof, www.deconversatie.nl 
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