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Voorwoor�

Beste deelnemers,

We hebben wat te vieren dit jaar want voor jullie ligt het boekje van de vijfde HaDee Kwis! 
Het eerste lustrum van een dorpsevenement dat niet meer weg te denken is uit HaDee. Vorig 
jaar ging het team WVOZ met de eer strijken, de winnaar van de eerste twee edities. Alleen in 
2016 moesten zij hun meerdere erkennen in De Tuinders. 
Dit jaar is de organisatie op dezelfde voet verder gegaan. Dat betekent dat we ook nu 
weer een leuke quiz hebben weten samen te stellen met vragen over HaDee maar ook 
met algemene kennisvragen. Gevarieerd, de ene vraag wat moeilijker dan de ander, voor 
jong en oud en voor ieder wat wils. Kortom, iedereen kan weer meedoen in de strijd om 
de titel ‘Slimste team van HaDee’. Voor de winnaars staat naast een mooie geldprijs ook de 
prestigieuze HaDee wisseltrofee klaar. Daarnaast is er een tweede en derde (geld)prijs. Ook 
dit jaar heeft de organisatie weer een goed doel in HaDee uitgekozen waar ook een mooi 
geldbedrag heen gaat: de Homeride Daddies. Dit is een groep � etsers, grotendeels uit 
HaDee, die zich in gaan zetten voor het Ronald McDonald Kinderfonds.

Nog even een paar tips: lees voor deelname de spelregels goed door en vergeet niet De 
kabouter van je team vanavond om 19.00 uur naar de Geheime Proef te sturen.

Ook dit jaar hebben wij bij iedere vraag aangegeven hoeveel punten er te behalen zijn. Voor 
de Geheime Proef en de Bonusvraag gelden aparte regels. Strijd fanatiek maar fair en heb 
respect voor andermans spullen, denk aan de tijd want te laat is te laat.
Na 0.00 uur kun je de kwis niet meer inleveren. Na het inleveren is er een After Kwis Babbel
waarop volop nagepraat kan worden. Let wel: de antwoorden zullen nog niet gegeven
worden…

Tot slot hopen we jullie te zien tijdens de prijsuitreiking op zaterdag 14 april in de Toren.
Tijdens deze avond zal de uitslag bekend worden gemaakt, daarna is het feesten geblazen
met live muziek. Hiervoor hebben we dit jaar de formatie RUM, met dorpsgenoot Rene 
Habraken, weten te strikken, gezelligheid gegarandeerd!
Voor nu: succes en heel veel kwisplezier!

D� organisati�



CATEGORIE: 3

    

Reglemen�
H�De� kwi�

Voordat je gaat beginnen met de kwis willen wij je vragen om onderstaande aandachtig door 
te nemen.
1. De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld op de daarvoor bedoelde 

plekken in dit boekje.
2. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.
3. Alleen teams die hun boekje correct en op tijd hebben ingeleverd dingen mee naar de 

prijzen.
a. Het ingevulde vragenboekje dient op vrijdag 23 maart te worden ingeleverd bij café 

De Toren, tussen 23.30 en 00.00 uur. De klok van het HaDee-Kwisteam wordt hierbij 
als bindende factor gehanteerd. Alle bladzijden dienen bij inlevering in het boekje 
aanwezig te zijn, en dienen op de juiste volgorde (paginanummering van laag naar hoog) 
gelegd te worden. Niet of te laat ingeleverde pagina’s worden niet meegenomen in de 
puntentelling.  

4. De vragen zijn verdeeld in 10 categorieën en een geheime proef:
 1. Cijfers en letters
 2. Er op uit 
 3. Gòtter mar òn stòn 
 4. Horen, zien en lezen
 5. Is het geen plaatje?
 
5. Per categorie zijn 108 punten te verdienen. Bij de bonusvraag en de geheime proef is een 

aparte puntentelling aangegeven, voor alle overige vragen geldt 12 punten per vraag. 
Een deel van de vragen is onderverdeeld in subvragen, hier zijn per subvraag punten te 
behalen die het totaal 12 maken. De te behalen punten staan onder het blokje.

 Ieder team mag een joker inzetten op één categorie, waardoor de behaalde punten in die 
categorie dubbel zullen tellen. Dit dient duidelijk aangegeven te worden op het voorblad 
van het kwisboek. De joker mag niet ingezet worden op de geheime proef of bij de 
bonusvraag.

6. De uitslag van de HaDee - kwis zal bekend gemaakt worden op zaterdagavond 14 april 
2018 aanvang 20.00 uur. Tevens zullen dan de juiste antwoorden gepresenteerd worden. 
Je kunt op pagina 4 aangeven met hoeveel personen (ongeveer) je denkt naar de 
prijsuitreiking te zullen komen.

7. Geheime proef: vanavond zal de geheime proef gehouden worden op het 
marktplein. De proef zal beginnen om 19.00 uur. Per team dient de kabouter van 18 
jaar of ouder gestuurd te worden. Mocht deze niet of te laat verschijnen dan krijgt het 
team 0 punten toebedeeld voor deze categorie. Tijdens de geheime proef is het gebruik 
van hulpmiddelen als telefoon, laptop of prestatie verhogende middelen, niet toegestaan, 
op stra� e van diskwali� catie. Deze proef zal naar verwachting een uur duren, daarna is 
deze persoon vrij om terug te keren.

8. Indien je je buiten begeeft op zoek naar antwoorden, houd je dan aan de geldende regels 
als (verkeers)wetgeving, privacy, ordeverstoring en dergelijke. Trek bij voorkeur een 
� uorescerend vestje aan. 

  6. Muziek
  7. Ons dorp
  8. Sport en spel
   9. Vruuger
10. Bonusvraag
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Evaluati�

 Wij wijzen je op je eigen verantwoordelijkheid, de organisatie kan op generlei wijze 
aansprakelijk worden gesteld.

9. Voor overige regels verwijzen we naar het reglement op de website www.hadeekwis.nl

Wij willen graag weten wat jullie van deze kwis vonden.

Opmerkingen, suggesties, dingen die niet goed waren, dingen die anders zouden moeten: 
alles is welkom. Met deze opmerkingen kunnen we proberen de volgende kwis beter, mooier 
of spannender te maken.

(schaal van 0 tot 5; 0 = helemaal ontevreden, 5= heel tevreden)
Vond je dat alles in het algemeen duidelijk was? 0 1 2 3  4 5
Wat vond je van de moeilijkheidsgraad van de vragen?  0 1 2 3  4 5
Vond je dat er veel variatie zat tussen de vragen?  0 1 2 3  4 5
Wat vond je van de categorieën?  0 1 2 3  4 5
Heb je nog opmerkingen, vragen of suggesties?

Graag willen we ook weten met hoeveel personen jullie naar de prijsuitreiking op 14 april 
denken te komen, we zullen jullie daar uiteraard niet aan houden maar hebben graag een 
indicatie wat we kunnen verwachten.

Op zaterdag 14 april 2018 komen wij met____ personen
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goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Verheijden
catering

www.traabv.nlSchoolstraat 6b, 5473 GE  Heeswijk-Dinther 
T (0413) 291695 E info@traabv.nl

ALLROUND 
INSTALLATEURS
voor bedrijf en particulier

GASINSTALLATIES  • WATERINSTALLATIES 
 • CENTRALE VERWARMING • SANITAIR • DAKBEDEKKING  

• RIOOLONTSTOPPINGEN • ZINK- EN KOPERWERKEN

Balledonk 37, 5473 BD Heeswijk-Dinther   Telefoon: (0413) 29 18 66   
E-mail: info@haardromekappers.nl   www.haardromekappers.nl

Uw uiterlijk is 
onze creatieve bron 
van pure passie!

Haar Drôme Kappers is een allround kapsalon voor dames 
en heren, maar heeft nog veel meer in huis. In onze salon 
kunt u namelijk tevens terecht voor behandelingen zoals:

•  Haarwerken                   
•  Bruidsarrangementen
•   Hoofdhuid- en 
 haarproblemen
          

•  Extensions 
•  Nagelstyling          
•  Visagie          
•  Sieraden  

 

Toon van den Hurk
Engelenstede 3 5382 JG Vinkel Mob. 06-10 89 30 86

www.gvbouwservicebrandbeveiliging.nl
info@gvbouwservicebrandbeveiliging.nl

keuren en onderhouden van kleine blusmiddelen,
noodverlichting & elektrisch handgereedschap
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Allround en veelzijdig in elektro 
Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
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CATEGORIE: 6

1.1
1.1Rekenen met muziek

Maak onderstaande som compleet met de nummers uit de grootste hit van de act waarvan de 
bandnaam is ontleend aan het tweede couplet van Elvis’ Jailhouse rock en de getallen uit een van 
de grootste hits van ‘wisselstroom respectievelijk gelijkstroom’ en vul de ontbrekende rekente-
kens in

____  __  ____  __  ____  +  ____  __  ____  __  ____  =73,82

Kraak de kluis
Welk cijfer hoort bij welke letter?

A = _______     B = _______      C = _______     D = _______    E = _______    F = _______

Eigen baas
Ik ben sinds 1 januari 2017 ondernemer geworden en heb mij ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Ook komt daar wat boekhouding bij kijken en daar heb ik wat moeite mee, kun jij 
mij daarbij helpen?

Ik werk van maandag tot en met vrijdag.
Ik werk elke dag 7,5 uur.
1 januari is het nieuwjaarsdag dus dan ben ik vrij.
Met Valentijnsdag werk ik ook niet want dan verras ik mijn vriendin met een dagje uit.
Met carnaval ben ik op maandag, dinsdag en woensdag vrij.
Goede Vrijdag ben ik ook vrij, evenals eerste en tweede paasdag.
1 mei is Dag van de Arbeid dus dan neem ik vrij.
Met de meivakantie heb ik een week vrij.
Op Koningsdag neem ik ook een dagje vrij.
8 mei moet ik naar de tandarts dus heb ik 2 uur eerder vrij.
Op Hemelvaartsdag  neem ik vrij en omdat die op donderdag valt neem ik de vrijdag aansluitend 
ook vrij dan heb ik een lekker lang weekend.

1. Cĳ fer� 
e� letter�

CATEGORIE: CIJFERS EN LETTERS

1x12 pt

1.2
1.2

1x12 pt

Kraak de kluis
Welk cijfer hoort bij welke letter?

A = .......      B  = .......     C  = .......     D  = .......     E  = .......     D  = .......

A = 1      B  = 6     C  = 6     D  = 3     E  = 2     D  = 5

A + F = 6 C + A = 7 E x B = 12 E x D = 6 C + B = 12 F + D = 8
6 5 4 3 2

 1 0 6 5 4 3 2
 1 0 6 5 4 3 2
 1 0 6 5 4 3 2
 1 0 6 5 4 3 2
 1 0 6 5 4 3 2
 1 0 6 5 4 3 2
 1 0 6 5 4 3 2
 1 0 6 5 4 3 2
 1 0 6 5 4 3 2
 1 0 6 5 4 3 2
 1 0 6 5 4 3 2
 1 0

Antwoord

1.3
1.3

1x12 pt

32          x      16      :        8              42       x      39      :       56

1 6 6 3 2 5
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7CATEGORIE: CIJFERS EN LETTERS

Eerste en tweede pinksterdag zijn voor mij ook vrije dagen.
Met de bouwvakvakantie ga ik er lekker drie weken op uit dus werk ik sowieso niet.
Met de herfstvakantie heb ik het altijd druk dus neem ik maar een dag vrij.
Op 5 december komt de goedheiligman dus dan neem ik een dagje vrij.
Eerste en tweede kerstdag zijn natuurlijk ook vrije dagen.

Je ziet wel, dat eigen ondernemerschap is hard werken.
Maar ik moet nog wel even mijn belastingpapieren invullen en daar vragen ze hoeveel uur ik in 
2017 gewerkt heb. Weet jij dat?

______________________ uur

Rebus
Wat is een HaDee Kwis zonder een rebus? Ook nu hebben we er weer eentje voor jullie.

1.4
1.4

1x12 pt

1685,5

In 2017 won team WVOZ voor de derde keer in de geschiedenis.

Zelf kans maken met je team?

Geen antwoorden ruilen, laat ze zelf maar eens zweten.
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Rekenen maar
1.  Hoeveel getallen van drie cijfers hebben de eigenschap dat als je de laatste twee cijfers optelt 

dit gelijk is aan het eerste cijfer? Let op: een getal van drie cijfers mag nooit met het cijfer 0 
beginnen.

    __________________ getallen

2.  Hoeveel van de getallen 10 tot en met 99 hebben de eigenschap dat het getal precies vier-
maal zo groot is als zijn twee cijfers bij elkaar opgeteld?

  __________________ van de  _________________ getallen

Flyeren
Hans plaatst een order bij een drukkerij voor het laten afdrukken van 7125 flyers. Iedere flyer 
heeft het formaat van A4 en hij heeft gekozen voor 90 grams vellen. Het gewicht van deze vellen 
wordt berekend op basis van een vel per m2. De verzendkosten bedragen € 4,95 en voor iedere 
kilo (afgerond naar boven) boven de 20 kilo dient € 0,45 extra afgerekend te worden.  
 
Hoeveel moet Hans betalen aan verzendkosten?

1.5
1.5

2 x 6 pt

CIJFERS EN LETTERS

1.6
1.6

1x12 pt

KLADBLOK

54

4

13,95
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Wazittie? 
Welke tekst hoort er in het lege tekstballonnetje te staan?

 

1.7
1.7

2 x 6 pt

CIJFERS EN LETTERS

Maar met een mooie glimlach volgt ze me met een blik of lijkt dat maar zo

Maar die tijd is voorbij hoor. Dat moet anders wel leuk zijn geweest hè
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CATEGORIE: 10

Rekenen maar, part two
1.  Een man uit Dinther heeft oliebollen gebakken, maar weet niet meer hoeveel. Hij weel wel 

dat als hij ze in stapeltjes van 2 legt, hij er 1 overhoudt. Maakt hij stapeltjes van 3, houdt hij er 
ook 1 over en worden het stapeltjes van 4, blijft er ook weer 1 over. Ook bij stapeltjes van 5 en 
6 blijft er steeds 1 oliebol over, maar als hij stapeltjes van 7 maakt blijft er geen over. Hoeveel 
oliebollen had hij minimaal?

  ________________ oliebollen

2.  Jong Nederland gaat op kamp en een groep van 5 kinderen heeft snoepjes bij. De groep be-
sluit om de snoepjes te bewaren en de volgende dag pas te verdelen. ’s Nachts wordt iemand 
van de groep wakker en is bang dat de snoepjes zullen worden gestolen. Daarom verdeelt 
hij de snoepjes over 5 gelijke delen. Er blijft 1 snoepje over en deze gooit hij weg. Zijn deel 
verstopt hij en hij gaat weer slapen. Hierna wordt de tweede wakker die ook zijn vriendjes niet 
vertrouwd. Hij pakt de snoepjes en verdeelt deze ook in 5 gelijke delen. Er blijft er 1 over, die 
weggegooid wordt en zijn deel verstopt hij in zijn eigen tas. Hierna doet nummer 3, 4 en 5 
hetzelfde. Er blijft er steeds 1 over, die weggegooid wordt en beide verstoppen hun gedeelte 
in hun tas. ’s Morgens worden ze wakker en gaan naar de overgebleven snoepjes toe. Allen 
zien dat de stapel kleiner geworden is, maar omdat ze allen schuldig zijn, zeggen ze niets. De 
snoepjes worden verdeeld en deze keer blijft er geen een over. Hoeveel snoepjes waren er in 
het begin minimaal?

  ________________ snoepjes

Welke dag?
In een bepaald jaar heeft de maand mei maar 4 maandagen en 4 vrijdagen.
Op welke dag van de week viel 31 augustus van dat jaar?

___________________dag

1.8
1.8

2 x 6 pt

CIJFERS EN LETTERS

1.9
1.9

1 x 12 pt

301

3121

vrij
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2. Er op ui�

GeSjopt
Je ziet hier drie foto’s. Uiteraard 
hebben wij iets veranderd. 
Maar wat? Ga naar de plaats waar 
de foto gemaakt is en geef hier-
onder aan wat er niet klopt.

1.  _________________________

____________________________

____________________________

____________________________

3

1

2

2.  _________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

3.  _________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

ER OP UIT

2.1
2.1

3 x 4 pt

De volgorde van de kleuren 

op het bord klopt niet

De grote ijsco is weg

Er is een extra raam
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Op de brug
Wat zijn de namen van deze bruggen of viaducten?

2.2
2.2

4 x 3 pt
1. 

_________________________________

2. 

_________________________________

3. 

_________________________________

4. 

_________________________________

ER OP UIT

Middegaal

Kettingbrug

Harrie Kinnardbrug

Bimdsebrug
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Cijfers

1.   Wat is het hoogste huisnummer in HaDee?

2.   Wat is het hoogste postbusnummer in HaDee?

Boodschappen doen
Ga voor 21.00 uur naar de COOP of Jumbo 
in HaDee om een kleine boodschap te doen 
met als eindbedrag de datum van vandaag, 
23-3 (€ 2,33). Om het wat lastiger te maken 
moet er ook een emballagebon worden 
ingeleverd en zichtbaar zijn op de kassabon. 
Ook mogen er geen afgewogen artikelen 
(dus groente, fruit etc) op de kassabon staan. 
Dus, neem gauw die lege bak bier of colafles 
mee en ga op zoek naar de juiste producten 
om precies voor € 2,33 boodschappen te 
doen. 
Er moeten minimaal 3 en maximaal 8 pro-
ducten worden gekocht. Is het gelukt, zorg 
dan dat de kassabon hiernaast in het kwis-
boek wordt geplakt.

ER OP UIT

2.3
2.3

2 x 6 pt

PLAK HIER JE KASSABON2.4
2.4

1 x 12 pt

120

121
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2.5
2.5

1 x 12 pt

Busje komt zo
Hoeveel passagiers zitten er in de buslijn 158 vanuit Veghel naar Den Bosch als die omstreeks 
22.30 uur aankomt bij de halte aan de St. Servatiusstraat bij Plaza?
De bus stopt heus wel, ga niet de weg op en let op dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan!

Digitijd
Maak een selfie met één van de digitale klokken die in Hadee langs de openbare weg staan. Zorg 
dat de tijd op de klok precies 20.18 uur + je teamnummer in minuten is. Stuur de foto voor het 
einde van de Hadeekwis via Whats app naar: 06-10466087 en vergeet niet je teamnaam en 
nummer te vermelden in het berichtje.

    Selfie verzonden via Whats app (vink af )

Optelsom
Hoeveel paardenkracht zou je afgerond krijgen als je 
het totaal van alle ontbrekende nummers op deze foto 
uitdrukt in kilowatt?

2.6
2.6

1 x 12 pt

2.7
2.7

1 x 12 pt

14

197
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2.8
2.8

1 x 12 pt

Speurtocht
Oh oh oh wat hebben we toch een mooi dorp met vele bezienswaardigheden. We hebben een 
mooi fietstochtje voor jullie uitgezet. Kijk wel goed uit en rond of je iets opvallends ziet onder-
weg….

Route:
• Vertrek met de fiets vanaf de Jumbo richting de Heeswijkse kerk
• Sla rechtsaf de Abdijstraat in
• Fiets op de kruising rechts de Zijlstraat in
• Blijf op de straat die op een gegeven moment overgaat in de Donkerendijk
• Sla linksaf de Koorstraat in
• Einde linksaf, je bent nu in de Gastenhuis
• Sla rechtsaf het paadje in bij de tandartsenpraktijk 
• Einde rechts en meteen weer links de Nieuwlandsestraat in
• Ga rechtsaf het fietspaadje in wat je brengt naar de Wilgendreef
• Wederom rechts, je bent nu in de Populierendreef 
• Einde rechts, je bent nu in de Heilarensestraat
• Fiets weer het paadje langs de tandartspraktijk en sla rechts af de Abt van de Venstraat.
• Daarna linksaf de Abt Neefsstraat in
•  Op de kruising goed uitkijken, sla linksaf de Donkerendijk in en blijf de weg volgen richting de 

Julianastraat.
• Vervolg je route door rechtsaf de Wilhelminastraat in te fietsen.
• Daarna op het einde rechtsaf de St Servatiusstraat in.
• Op nummer 25 in voorgenoemde straat kun je het tweede deel van deze vraag vinden.

Boot, stoomboot, schip
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Herkansing
Vorig jaar was er een vraag waar ieder team veel moeite mee had. Dus gaan we op herhaling: 
gaten tellen! Jullie krijgen precies dezelfde vraag als vorig jaar. Wordt een makkie natuurlijk, pech 
wel dat juist vanavond het kwisboek van vorig jaar niet meer op de site staat ;-) 

Toelichting:
Achter een aantal ramen van het cultureel centrum hangen posters van de HaDee kwis met 
daarin gaten en letters. Tel het aantal hele gaten van de 6 posters en maak een (toepasselijk)
woord van de 12 letters.

1.

2.

2.9
2.9

2 x 6 pt

ER OP UIT

21

Dorpsfeesten
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3. Gòtter mar 
ò� stò�

GOTTER MAR ON STON

3.1
3.1

3 x 4 pt

3.2
3.2

3 x 4 pt

3.3
3.3

12 x 1 pt

Teatime
Vorig jaar vroegen we jullie om een lipje van een theezakje te plakken in het kwisboek. Dit jaar 
géven wij jullie drie theezakjes, om te proeven!
Wat zijn de smaken van deze soorten thee?

1.  ______________________________  

2.  ______________________________

3.  ______________________________

Euh….
Voor de oplettende kwisser. Beantwoord de volgende vragen.

1. Hoeveel knechten had Sinterklaas bij zich tijdens de intocht op zondag 19 november 2017?
2.  Wat stond er op het informatiebord aan het begin van de Torenstraat, gezien vanaf de kerk, als 

einddatum voor de tijdelijke afsluiting die vorig jaar heeft plaatsgevonden? 
3. Hoe vaak is Jong Nederland HDL al op kamp geweest? 

1.  ______________________________

2.  ______________________________

3.  ______________________________

Etentje
De familie van Michel komt eten. Stress! Zijn vrouw Trudy gaat een weekend weg en uitgerekend 
nu komt de familie over de vloer. Omdat Michel het stervensdruk heeft met zijn schildersbe-
drijf besluit hij om de producten die hij nodig heeft maar gewoon lokaal te gaan kopen. Echte 
streekproducten om zijn familie eens goed kennis te laten maken met al het lekkers dat HaDee te 
bieden heeft!
Vul achter de corresponderende nummers de antwoorden in.

Omdat Michel het zekere voor het onzekere wil nemen besluit hij er tijdig aan te beginnen. Hij 
wil het familiediner beginnen met een lekker kippensoepje. Deze haalt Michel bij de familie …
(1)……... Zij zijn gespecialiseerd in producten met kip en runnen daarom ook het bedrijf ……

?
Green tea, Coconut

Spices Zoethout

Caramel Vanille

28

27 oktober

53
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(2)………… sinds ……(3)………… (precieze dag en datum invullen)
Op welke dag van de week kan Michel bij dit bedrijf terecht? …………(4)……………
Om er zeker van te zijn dat Michel genoeg vulling in z’n soep heeft (hij heeft nogal een grote 
familie) besluit hij om 3,4 kilo soepkip te kopen. Hiervoor rekent hij het bedrag af van €…………
(5)…………
Vers, lekker en gezond, denkt Michel als hij zijn groenten gaat kopen. Uiteraard wil Michel alles 
vers halen en daarom besluit hij in eigen dorp te blijven en zelf te ‘plukken’ bij de familie……
(6)………. Op hun adres, te weten ‘……(7)…….’ kan Michel maar liefst en op zijn minst ……
(8)…... verschillende soorten groenten verkrijgen (uiteraard niet allemaal tegelijk in het seizoen). 
Michel gaat voor een puree van aardappel en kiest daarom voor deze mooie ‘…(9)……’ aardap-
pel. Vastkokend en met een gele en gladde schil. Heerlijk met broccoli!
Michel loopt verder door deze straat en komt uiteindelijk een oude wijze man tegen die aan 
het werk is in de tuin van zijn zoon. Na een leuk gesprek op dit adres: ‘……(10)…………’ komt 
Michel erachter dat de zoon van de beste man slager is en een eigen zaak heeft in deze stad: ……
(11)……..
Om ook een lekker nagerecht op tafel te zetten met mooie biologische producten gaat Michel 
op de weg terug langs industrieterrein Retsel om bij dit bedrijf, dat al sinds 1977 bestaat, wat 
lekkers te halen. Op internet zag Michel namelijk een heerlijk recept van dit bedrijf met uiteraard 
zijn eigen producten in combinatie met vers fruit. Onder andere 1 mango is hiervoor nodig. Het 
2e exotisch fruit voor dit dessert is …(12)…….. waarvoor maar liefst 4 stuks nodig zijn voor een 
recept van 4 personen.

GOTTER MAR ON STON

1.  _______________________________

2.  _______________________________

3.  _______________________________

4.  _______________________________

5.  _______________________________

6.  _______________________________

7.  _______________________________

8.  _______________________________

9.  _______________________________

10. _______________________________

11. _______________________________

12. _______________________________

Van Doorn

Kipsalon

Woensdag 3 mei 2017

Woensdag

17,85

Meulenbroek

Laverdonk 3

62

Gloria

Laverdonk 3a

Den Bosch

Passievrucht
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3.4
3.4

1 x 12 pt

Breierij 
Dit is de vijfde HaDeekwis is, dit willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We 
vieren dit heugelijke feit graag samen met jullie op 14 april en voor de aankleding hebben we na-
tuurlijk vlaggetjes nodig. Daar mogen jullie ons bij helpen met het breien van een vlaggetje met 
het nummer van jullie team erop. Qua formaat niet groter als een A4-tje en voorzien van ophang-
touwtjes. Materiaalkeuze is vrij, evenals de steek en pendikte. Zelf breien is wel een vereiste dus 
bijvoorbeeld niet knippen uit een of andere foute kersttrui ;-)
Lever het vlaggetje samen met het kwisboek in.

Filmpje maken
Maak met je team een vlog van maximaal 45 seconden. Graag zien we onderstaande onderwer-
pen hierin terug:
• Originele aankondiging met je teamnummer en teamnaam
• Groepsknuffel met minimaal 5 pers
• Een kabouter die een goocheltruc doet
• Een boek over Rene van der Gijp
• Vrije keus

Upload jullie filmpje naar Youtube (Bepaal zelf of je hem openbaar of verborgen zet) en mail de 
link door naar info@hadeekwis.nl . Doe dit voor vanavond 23.39 uur. Zet in de onderwerpregel: 
vlog, nummer en naam van je team.    

3.5
3.5

1 x 12 pt

Ingeleverd (vink af)

Ingeleverd (vink af)

GOTTER MAR ON STON
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Blijven plakken
Wie kent ze nog, al die fraai gekleurde stukjes waardepapier met een afbeelding van onze vorstin 
uit de tijd dat communicatie niet hoofdzakelijk bestond uit nulletjes en eentjes. Op onze website 
www.hadeekwis.nl onder ‘Blijven plakken’ hebben we er een aantal op kleur gesorteerd (wij 
houden graag van structuur ;-). 
Aan jullie de taak om hieronder de centjes in het juiste vakje te plaatsen, en dan even optellen en 
aftrekken om te zien voor hoeveel guldens we geplakt hebben.

3.6
3.6

1 x 12 pt

GOTTER MAR ON STON

3,64
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Muntjes
Om inspiratie op te doen bezoeken wij als organisatie graag plaatselijke horecagelegenheden 
en andere festiviteiten. En na zo’n avond/dag blijven er naast de nodige input vaak ook nog wat 
muntjes over. Maar wij weten niet meer waar we ze vandaan hebben. Jullie wel? Vul de genum-
merde muntjes  hieronder in. 

3.7
3.7

1 x 12 pt

Museumboerderij

Xanadu of Stanserhorn

VV Heeswijk

De Kersouwe

Jong Nederland of Veldslag

Band in the Room
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3.8
3.8

3 x 4 pt

Mmmmmmm…
De ingrediënten van welke traditionele Nederlandse gerechten zijn hier te zien?

1. Voor het maken van ____________________________________ heb je nodig

50 gram paneermeel
100 gram boter
150 gram bloem
700 ml runderbouillon
400 gram gegaard vlees in kleine stukjes
130 gram gesnipperde ui
eetlepel verse gehakte peterselie
Zout
Peper
Nootmuskaat
50 gram bloem
2 geklopte eieren

eetlepel verse gehakte peterselie 
 2. Met de volgende ingrediënten maak je

 
  
  ________________________________

 
  
 1 liter melk 
 100 gram suiker 
 100 gram ongekookte witte rijst

 
 2 eieren 
 ½ vanillestokje 
 20 gram boter 
 1/8 theelepel gemalen nootmuskaat

 
 75 gram rozijnen

3. Je maakt zelf ________________________________ met

 onderstaande ingrediënten

400 gram snijbonen

melk
40 gram boter

800 gram aardappelen

Zout
Peper
Witte bonen

GOTTER MAR ON STON

Bitterbal of kroket

Rijstebrij

Blote billetjes in het gras
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Filmpje pakken
Het is altijd fijn als iemand je een samenvatting geeft van een film die hij/zij laatst gezien heeft. 
Hieronder volgen enkele bondige filmbeschrijvingen van onze eigen Rene Mioch. Aan jullie de 
taak om de juiste filmtitels in te vullen.

1. Een man wordt vanaf zijn geboorte gevolgd met camera’s bij alles wat hij doet. Zijn hele leven 
is in scene gezet en hij leeft in feite in een hele grote studio. Hij is onbewust de hoofdrolspeler 
van zijn eigen real life soap die over de hele wereld wordt bekeken. 

2. De koning is op zoek naar metgezellen voor zijn ronde tafel in Camelot. Als hij zijn metgezellen 
heeft gevonden en ze samen zijn aangekomen, zien ze uiteindelijk toch af van het bezoeken van 
kasteel Camelot. Ze krijgen een opdracht van God om het ‘heilige der heiligen’ te gaan zoeken. 

3. Door droogte is de aarde steeds minder goed bewoonbaar gebleken en de mensheid dreigt 
uit te sterven. Door een ruimtereis naar een ander sterrenstelsel proberen enkele astronauten 
een andere planeet te vinden die geschikt is voor mensen. Er gaat iets mis tijdens deze ruimtereis 
waardoor de hoofdrolspeler in een vreemde tijdloze dimensie terecht komt waarin hij zijn eigen 
dochter via een boekenkast met hints kan helpen de ondergang van de aarde te voorkomen.

4. Een Amerikaande chemicus heeft een zeer krachtige partydrug ontwikkeld en wil deze in En-
geland gaan verkopen. Er gaat echter van alles mis in Engeland en het blijft lang de vraag of deze 
Amerikaan (in opvallende kledij!) zijn miljoenendeal rond krijgt.

5. Een stel ‘gekleurde’ criminelen plant een juwelenroof. Als deze echter faliekant mis gaat ver-
denken ze elkaar allemaal er van als undercover agent mee te doen.

6. Een groep mensen vliegt door een vreemde tijdkronkel en komt in een levenloze wereld te-
recht. Een angstaanjagend geluid komt langzaam dichterbij en dus zullen ze weer terug door de 
tijdkronkel moeten vliegen.

Antwoorden

1  ______________________________________________________________________

2 ______________________________________________________________________

3  ______________________________________________________________________

4  ______________________________________________________________________

5  ______________________________________________________________________

6  ______________________________________________________________________

3.9
3.9

6 x 2 pt

Truman show

Monty Python and the holy grail

Interstellar

51 State

Reservoir dogs

Langoliers
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4. Hore�, zie� 
e� l� e�

4.1
4.1

6 x 2 pt

Lustrum
De HaDee Kwis bestaat vijf jaar! Een mooie aanleiding om jullie kennis over dit mooie dorpsfestijn 
te testen.

1. Wie zijn de twee initiatiefnemers van de kwis?
2. Wie presenteerde de allereerste uitslagenavond in 2014?
3. Welk team werd in de editie van 2015 tweede?
4. In 2016 kon een persoon niet meedoen aan de Geheime Opdracht. Waarom niet?
5. Noem drie van de vijf koks die in 2017 de kookproef jureerden. Voor- en achternamen graag. 
6.  Kwismasters komen en kwismasters gaan. Hoeveel organisatoren zijn er in totaal betrokken én 

betrokken geweest bij vijf jaar HaDee Kwis? 

1.  _______________________________________________________________________

2.  _______________________________________________________________________

3.  _______________________________________________________________________

4.  _______________________________________________________________________

5.  _______________________________________________________________________

6.  _______________________________________________________________________

Kwispraat
In de laatste HaDeejer geen Dorpspraat maar een Kwispraat. Geef antwoord op onze vragen die 
in het blad gesteld werden.

1.  Annemieke:  __________________________________________________________________

2.  Bob :  __________________________________________________________________

3.  Eric:  __________________________________________________________________

4. Jan-Pieter:  __________________________________________________________________

5.  Jehan :  __________________________________________________________________

6.  Michel:  __________________________________________________________________

HOREN, ZIEN EN LEZEN

4.2 
4.2

6 x 2 pt

Toon en Jeroen

Marcel van Herpen

De Schuurhackers

Omdat ze zwanger was

Violet van Doorn - Arian Klerkx - Eeltjo Scheepers - Gerrit Lodders - Job van Gaal

11

Sevilla - au pair

Volvo C30

Philips

1999 aan de Boterweg

12,5 jaar

Radio piraterij
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Dictee
Ga naar de website www.hadeekwis.nl. Daarop is vanaf 20.00 uur onder het kopje Dictee een 
dictee te horen van niemand minder dan Ad van Schijndel. Luister het dictee af en geef antwoord 
op de vragen die Ad na afloop stelt. 

Groeten uit HaDee
De film ‘Groeten uit Heeswijk-Dinther’ uit 2014 staat sinds 
kort op YouTube. De volgende vragen hebben betrekking 
op deze versie op YouTube.

1. Uit welke stad  komt het schip met de twee lege bakken?  ____________________________

2. Hoe laat is het op de kerkklok die groot in beeld is?  ____________________________

3. Hoe vaak komt de Kilsdonkse molen in beeld?  ____________________________

4.3 
4.3

1 x 12 pt

1.  __________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6.  __________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

4.4
4.4

3 x 4 pt

4.5
4.5

1 x 12 pt

Wanneer was dat ook al weer?
Uit onze knipselmap van D’n HaDeejer zijn wat losse berichten gevallen. Kunnen jullie ze in de 
juiste volgorde van verschijnen in onderstaande som plaatsen? Daarbij gaat het om de maand
van verschijnen. Dus als bijvoorbeeld artikel 1 in maart is verschenen, vul op het eerste streepje 
dan een 3 in. Mochten er toevallig 2 artikelen uit dezelfde editie komen plaats ze dan ook op 
paginavolgorde. 
Een heel gezoek? Inderdaad! Vervolgens los je onderstaande som op (afronden op 1 decimaal). 

__  +  __  –  __  x  __  –  __  +  __ – __  x  __ +  __  + __  :  __  –  __ = ____
 

Gutsteen

Rèèf

Hauwkes

Mierzeikers

Akkurderen

Vreej

Prumbizzeme

Peënen

Peejen

Struif

Amsterdam

10.40 uur

5 maal

4               12           8              7            11            10        5            3           9               1          2             6           74

-52,5
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1 2

3

4 5

6
7

8 9

10

11 12

HaDeekwis 2018

7

HaDeekwis 2018

2a

Wanneer was dat ook al weer?
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Weggepoetst
Nu overkomt het ons toch weer! Wilden we hier artikelen plaatsen uit DeMooiBernhezeKrant, zijn 
er weer gedeeltes uit de kop weggepoetst. Wij willen graag weten wat er op de lege plekken in 
de kop hoort te staan. 

4.6
4.6

4 x 3 pt

1. 

_____________________________________

2.

_____________________________________

3. 

_____________________________________

4.

_____________________________________

Heeswijkse balletschool

Wereldwinkel Onze Planeet

Marie Vissers-Wijgergangs

€ 7500,-
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Radio en tv
1.  In de jaren 80 liet een radiomaker zijn zoontje zinnen inspreken voor zijn radioprogramma. 

Noem de echte naam van deze jongen, dus niet zijn artiestennaam.

 

2.  Hieronder staat een foto afgebeeld van een kinderserie van vroeger. Noem de namen van deze 
vier acteurs, dus niet de namen van de personages.

3.  Hieronder zie je vier creaties van André van Duin, noem alle vier de personages met voor-  en 
achternaam.

4.7
4.7

4 x 3 pt

1. 

_____________________________________

2.

_____________________________________

1. 

__________________

__________________

3. 

_____________________________________

4.

_____________________________________

2. 

__________________

__________________

3. 

__________________

__________________

4. 

__________________

__________________

Ramon van Bruggen

Ab Hofstee

Loeki Knol

Wil van Zelst

Rob de Nijs

Evert Duiker Joep Meloen Ep Oorklep Jan Wijdbeens
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4.  In de jaren 70 was er een Nederlandse  kinderserie gebaseerd op de twee komieken Stan Lau-
rel en Oliver Hardy. Wat zijn de echte namen van deze twee Nederlandse komieken, dus niet 
hun artiestennamen? 

 

Mit nach bei…
Nancy verhuisde enkele maanden geleden naar HaDee. Zij is geboren in Nederland maar woonde 
zo’n vijftig jaar in Duitsland. Haar Duits is dus wel goed, zou je zo zeggen. Toch zijn er enkele fou-
ten in haar tekst geslopen… Welke vijf zijn dat?

Hallo hier bin ich, ich heiße Nancy und wone seit Dezember in der Nieder-
lande. Jetst fragt ihr euch ap warum ausgerechnet in Heeswijk-Dinther? 
Hier wohnt mein Bruder. Und auch meine Schwegerin  und gans viele 
Freunden. Für mich ist das nach 50 Jahren Deutschland wie emigriren. 

liebe Grüße, Nancy

4.8
4.8

1 x 12 pt

1. 

_____________________________________

2.

_____________________________________

3.

_____________________________________

4. 

_____________________________________

5.

_____________________________________

HOREN, ZIEN EN LEZEN

Gerard van Essen en Herman Kortekaas

Wohne

Jetzt

Ab

Schwägerin

Ganz

Emigreren
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Gin touw aan vast te knopen
De tuinman en de fakir zaten samen een pilsje te nuttigen in café het witte paard.
Even later kwam daar holle bolle gijs nog bij die net bij zijn vriendin, het lieve prinsesje, was geweest.
Het café werd druk bezocht door mensen uit het dorp, hans en grietje waren graag geziene gasten maar 
ook kwam klaas vaak langs.
Aan de muur hing de magische klok die de eigenaar van de zeven dienaren had gekregen.
De eigenaresse die men mevrouw holle noemde en getrouwd was in het bruidskleed van genua, be-
diende niet alleen de mensen in de bar, ook had zij een taak in het dorp en verzorgde oudere mensen 
met het welbekende tafeltje dekje.
Regelmatig traden in het café beroemde artiesten op zoals de meisjesband de japanse waterlelies. Maar 
ook minder bekende artiesten zoals de wolf en de negen geitjes en de bremer stadsmuzikanten waren 
hier een fenomeen en werden door de eigenaar bestempeld als de kip met het zilveren ei.
In de binnentuin van het café kon men ook wat eten en op de menukaart stonden lekkere gerechten 
zoals malse pootjes, vers van de kikkerkoning of hete vlammetjes afkomstig van de rode draak. Hierna 
moest men wel vaak naar een klein huisje voor de grote boodschap.
In dit minirestaurantje werkte madeleine, zij kon zingen als de chinese nachtegaal en bijna elke dag 
deed zij haar werk op de rode schoentjes die zij van een vriend op facebook had gekregen toen zij hem 
met een klein duimpje had geliked voor een artikel over de gekroonde magische eend.

We weten dat er aan bovenstaand verhaal geen touw aan vast te knopen valt,  maar heb jij toeval-
lig iets opvallends gezien? Het lijkt wel of er namen in voorkomen die in het Sprookjesbos van de 
Efteling te vinden zijn, welke heb jij herkend?  Zet ze in chronologische volgorde. Oja, we hebben 
natuurlijk bewust de hoofdletters weggelaten…

4.9
4.9

12 x 1 pt

1.  _______________________________

2.  _______________________________

3.  _______________________________

4.  _______________________________

5.  _______________________________

6.  _______________________________

7.  _______________________________

8.  _______________________________

9.  _______________________________

10. _______________________________

11. _______________________________

12. _______________________________

HOREN, ZIEN EN LEZEN

De tuinman en de fakir

Het witte paard

Holle bolle Gijs

Hans en Grietje

Klaas Vaak

De magische klok

Tafeltje dekje

De Bremer stadsmuzikanten

De kikkerkoning

De chinese nachtegaal

De rode schoentjes

Klein duimpje
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5. I� he� gee� 
plaatj�?

5.1
5.1

6 x 2 pt

Stand by your man, woman or child…

Achter elke kwismaster staat een sterke vrouw, man of moeder. Wat zijn de voor- en (meisjes)
achternamen van onze partners, en in één geval de meisjesnaam van een moeder?

1. 

_______________________

_______________________

2. 

_______________________

_______________________

3. 

_______________________

_______________________

4. 

_______________________

_______________________

5. 

_______________________

_______________________

6. 

_______________________

_______________________

Gerlinde van de Voort Gerrit Lodders Ingrid van Lankveld

Jet van Gerwen Trudy van Crey Willemien van Breda
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Waar o waar?
Noem het adres (dus straat en huisnummer) in HaDee waar de volgende foto’s gemaakt zijn. 

5.2
5.2

4 x 3 pt

1. 

________________________________________

________________________________________

2. 

________________________________________

________________________________________

3. 

________________________________________

________________________________________

4. 

________________________________________

________________________________________

Liniedijk 3a Hogeweg 1

Pater van den Elsenstraat 1 Heibloemsedijk 20
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Woef woef
Noem de namen van onderstaande striphonden.

1. 

_________________

2. 

_________________

3. 

_________________

4. 

_________________

5. 

_________________

6. 

_________________

7. 

_________________

8. 

_________________

9. 

_________________

10. 

_________________

11. 

_________________

12. 

_________________

5.3
5.3

12 x 1 pt

Huckelberry Scooby Doo Mister Phody Brian Griffin

Brigadier dog Vagebond Billie Grommit

Droopy Astro Jetson Nabucko Donosor Idefix
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Euh….?
1. Wie zijn onderstaande mensen?

5.4
5.4

2 x 6 pt

2. Wat hebben ze met elkaar gemeen?

1. 

______________________

______________________

2. 

______________________

______________________

3. 

______________________

______________________

4. 

______________________

______________________

5. 

______________________

______________________

6. 

______________________

______________________

Abt van de Ven Anton Coolen Anton der Kinderen

Edmundus van Dinther Prinses Christina Cunera

Straatnamen in Heeswijk-Dinther
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Lijntje trekken
Een mooie traditie in de HaDee Kwis: wat hoort bij elkaar? Trek een lijn tussen de twee afbeeldin-
gen die bij elkaar horen. 

5.5
5.5

1 x 12 pt
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Strip
Wie zijn de geestelijk vaders van onderstaande strips? 

5.6
5.6

4 x 3 pt

1. 

_____________________________

3. 

_____________________________

2. 

_____________________________

4. 

_____________________________

Jeroen de Leijer Gerrit de Jager

Dick BruynesteinHein de Kort
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Ziet ze vliegen

Wij nemen graag van tijd tot tijd even wat afstand 
om daarna dichterbij te komen. Weet jij van welke 
gebouwen of complexen onze drone een foto 
heeft gemaakt?heeft gemaakt?

1 2

4

6

3

5

1a

5.7
5.7

6 x 2 pt
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Antwoorden ziet ze vliegen

Pretmethethadeeruilkwartet
Er zijn 6 kwartetten in omloop. Probeer er 3 compleet te maken door ze te ruilen met andere 
teams. Dit kan tijdens en na de geheime opdracht waar de door jullie gestuurde kabouter ook 
nog 3 essentiële kaartjes krijgt die nodig zijn om enkele vragen in het kwisboek te kunnen be-
antwoorden. Deze kaartjes krijg je alleen als je voldoet aan de eerder gestelde eisen rondom de 
geheime opdracht. Heb je een kwartet? Doe deze in een envelop met je teamnaam en teamnum-
mer erop en lever in met het kwisboek.

1. 

_____________________________________

2.

_____________________________________

3.

_____________________________________

4. 

_____________________________________

5.

_____________________________________

6.

_____________________________________

IS HET GEEN PLAATJE?

5.8
5.8

3 x 4 pt

Thema  _______________

A1.  __________________

A2. ___________________

A3. __________________

A4. __________________

Thema  _______________

B1.  __________________

B2. ___________________

B3. __________________

B4. __________________

Thema  _______________

C1.  __________________

C2. ___________________

C3. __________________

C4. __________________

Thema  _______________

D1.  __________________

D2. __________________

D3. __________________

D4. __________________

Thema  _______________

E1.  __________________

E2. ___________________

E3. ___________________

E4. ___________________

Thema  _______________

F1.  __________________

F2. ___________________

F3. ___________________

F4. ___________________

Bolderik

Avesteyn

Laverhof

Bernrode

Speeltuin Rodeburgseweg

Van Doorn tulpen

Coco

Miguel Rivera

Abuelita

Frida Kahlo

Héctor

Kabouter plop

Plop

Kwebbel

Klus

Lui

Skylanders:

Trap Master Krypt King

Trap Master Enigma

Fizzy Frenzy Pop Fizz

Trap Master Shortcut 

(Italian)

Fortnite

Constructor

Ninja

Outlander

Soldier

Uit de brug

Nico van Zutphen

M vd Witteboer

Coert van Steenbergen

Prins Harrie

Evenementen

Blote billen van de koning

Brabantse gilde dag

Kindervakantie week

Solexrace
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Voor paal
In het dorp staat een aantal attentiepalen, vaak in de buurt van een ‘schoolzone’ of oversteek-
plaats. Er zijn grote én kleine varianten. En ja, deze vraag hoort eigenlijk in de rubriek Er op uit, 
maar daar was geen plaats meer….

1. Hoeveel gróte gekleurde palen zijn er te vinden in HaDee?  ____________________________

2. Welke kleuren hebben deze palen?   _______________________________________________

  _____________________________________________________________________________
 

3. Hoeveel kleine gekleurde attentiepalen staan er in HaDee rondom scholen?  ______________

5.9
5.9

3 x 4 pt

IS HET GEEN PLAATJE?

24

Groen, geel, rood en oranje

19
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6. M�zie�

6.1
6.1

1 x 12 pt

Metallica
Deze band is al vele decennia een begrip in de wereld van snoeiharde gitaren. Metallica is we-
reldwijd bekend en nog altijd mateloos populair. Door de jaren heen is er nogal wat gebeurd en 
aan jullie de taak om onderstaande gebeurtenissen in chronologische volgorde te zetten, dus 
van lang naar kort geleden. Schrijf de letters in de juiste volgorde achter elkaar voorzien van een 
afbreekteken na de even letters.

A Bassist komt te overlijden 
B  Robert Trujillo wordt bandlid 
C  Bandlid spant rechtszaak aan tegen Napster-gebruikers 
D  Album ‘Death Magnetic’ komt uit 
E  Bandlid loopt 2de en 3de graads brandwonden op tijdens optreden in Montreal 
F  James Hetfield z’n moeder komt te overlijden 
G  Leadzanger gaat in afkickcentrum en verlaat band 
H  Gitarist verlaat band en begint andere zeer beroemde, maar megadooie, trashmetal band
I  Nummers van Metallica worden gespeeld door Metropole Orkest bij afscheid politicus
J  Spelen op Monsters of Rock met AC/DC, Queensryche en The Black Crowes in Nijmegen

_____      _____      _____      _____      _____      _____      _____      _____      _____      _____ 

Volkslied
Welk volkslied wordt hier uitgebeeld?

MUZIEK

6.2
6.2

1 x 12 pt

FH   -           AJ       -     EC     -        GB    -    DI 

Spaans volkslied of Marcha Real
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Op de camping
In 2017 speelde er op een camping in Heeswijk-Dinther een band die vroeger enorm populair 
was. Hoewel, vroeger? Nog steeds blijkbaar, want het optreden op de camping werd rechtstreeks 
op televisie uitgezonden. Beantwoord de volgende vragen:

1 Hoe heet de band ?
2 Welk nummer werd live gezongen op de camping ?
3 Welke nummer 1 hit scoorde deze band in Nederland in de jaren 70?
4 Welk nummer stond op de B-kant van deze single?
5 Hoe heet het onderkomen op de camping waar de band live speelde?
6 Op welke zender is het optreden live uitgezonden?

Top 40

1. Welke artiest/band heeft in een jaar twee maal een nummer 1 hit gescoord waarvan beide 
titels uit vijf letters bestaan waarvan er vier dezelfde zijn, en dus slechts 1 letter verschilden?

2. Welke twee artiesten of bands bezetten in de jaren zeventig het langst (dus het meest aantal 
weken) achtereen met één hit de nummer 1 positie in de Top 40? 

MUZIEK

6.3
6.3

6 x 2 pt

1. 

_____________________________________

2.

_____________________________________

3.

_____________________________________

4. 

_____________________________________

5.

_____________________________________

6.

_____________________________________

6.4
6.4

2 x 6 pt

Kelly Family

I am in love with an alien

Davids Song

Knick knack song

Bolle Rob

Ard, Das erste

Bee Gees, words en world

Boney M, Rivers of Babylon en John Travolta en Olivia Newton John, You’re the one that I want
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Als je haar maar goed zit
Vroeger hingen posters van deze bands in menig tienerkamer.  Wie zijn de bands op onderstaan-
de foto’s en hoe heet de zanger/frontman van de band?

MUZIEK

6.5
6.5

4 x 3 pt

1. 

Band:   _________________________

Frontman:   _________________________

2. 

Band:   ______________________________

Frontman:   ______________________________

3. 

Band:   ______________________________________

Frontman:   ______________________________________

4. 

Band:   ____________________

Frontman:   ____________________

The Sweet

Brian Connoly

Goldern Earring

Barry Hay

Black Sabbath

Ozzy Osbourne

Slade

Noddy Holder
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Festivals
Volgende week is het weer zover: velen van jullie zullen weer afreizen naar Paaspop.  Het is de 
start van het festivalseizoen. Hoe goed kennen jullie de festivals?

1. In 2016 kreeg de organisatie van Paaspop, de Stichting Paaspop, een onderscheiding. Welke?

2. Welke Nederlandse band werd in de jaren 80 op Pinkpop bekogeld, onder andere met eieren?

3.  In 1998 zou Van Halen optreden op Bospop. Maar: ze kwamen niet. Welke band werd ingevlo-
gen als vervanger voor Van Halen?

4. Wanneer vond de eerste editie van 7th Sunday Festival in Erp plaats?

Cover it up
Wij als organisatie houden wel van een lekker stukje muziek. En normaal vragen wij altijd aan jul-
lie om iets uit te beelden. Maar voor de verandering hebben wij deze keer zelf onze favoriete LP’s 
uitgebeeld. De vraag is eenvoudig, wie is/zijn de uitvoerende(n) en wat is de titel van het album? 

6.6
6.6

4 x 3 pt

MUZIEK

6.7
6.7

1 x 12 pt

Erepenning gemeente Schijndel

Doe Maar

Status Quo

2009
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Cover it up

HaDeekwis 2018

Cover it up

2

6
13

4

5

12

9

CATEGORIE: 

11

3

7

8

1

10

6

3a

MUZIEK
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Antwoorden cover it up

MUZIEK

1. 
Uitvoerende(n):  __________________________

Albumtitel:   _____________________________

3. 
Uitvoerende(n): __________________________

Albumtitel:  ______________________________

5. 
Uitvoerende(n): __________________________

Albumtitel:  ______________________________

7. 
Uitvoerende(n): __________________________

Albumtitel:  ______________________________

9. 
Uitvoerende(n): __________________________

Albumtitel:  ______________________________

11. 
Uitvoerende(n): __________________________

Albumtitel:  ______________________________

13. 
Uitvoerende(n): __________________________

Albumtitel:  ______________________________

2. 
Uitvoerende(n):  __________________________

Albumtitel:  ______________________________

4. 
Uitvoerende(n):    _________________________

Albumtitel:   _____________________________

6. 
Uitvoerende(n):    _________________________

Albumtitel:  ______________________________

8. 
Uitvoerende(n):  __________________________

Albumtitel:  ______________________________

10. 
Uitvoerende(n): __________________________

Albumtitel:  ______________________________

12. 
Uitvoerende(n):  __________________________

Albumtitel:  ______________________________

Fleetwood Mac 

Rumours

Supertramp

Breakfast in America

Queen

Queen II

Diverse artiesten

Sound of Music

Dolly Dots 

Do wah diddy

Kensington

Control

Andre Hazes

Eenzame Kerst

David Guetta

Titanium

Diverse artiesten

Dirty Dancing

Pearl Jam

Ten

Madness

One step beyond

Hallo Venray

The more I laugh.....

Red Hot Chili Peppers

Blood Sugar Sex Magic
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Douze points

Welke van bovenstaande artiesten heeft nooit het Eurovisie Songfestival gewonnen?
Noem het nummer van de foto en haar naam.

Nummer foto:              Naam: ____________________________________

Plaatjes
Van 3 verschillende uitvoerende(n) hebben we telkens 3 nummers geschetst. Benoem de 
uitvoerende(n) en de songtitel

6.8
6.8

2 x 6 pt

1 2 3 4 5

6.9
6.9

1 x 12 pt

Welke t i te ls  worden hier  bedoeld,  en wie is  de u i t voerende(n)

Welke t i te ls  worden hier  bedoeld,  en wie is  de u i t voerende(n)

A. 
Uitvoerende(n)   ___________________________________________________________________

Songtitel 1:  ___________________________________________________________________

Songtitel 2:  ___________________________________________________________________

Songtitel 3:  ___________________________________________________________________

MUZIEK

Welke t i te ls  worden hier  bedoeld,  en wie is  de u i t voerende(n)

A2A1 A3

4 Nathalie Santa Maria

André Hazes

Kleine jongen

Zij gelooft in mij

Zeg maar niets meer



HaDeekwis 2018

CATEGORIE: 47MUZIEK

-T

?

B. 
Uitvoerende(n)   ___________________________________________________________________

Songtitel 1:  ___________________________________________________________________

Songtitel 2:  ___________________________________________________________________

Songtitel 3:  ___________________________________________________________________

B2B1 B3

-T

?

-T

?

C. 
Uitvoerende(n)   ___________________________________________________________________

Songtitel 1:  ___________________________________________________________________

Songtitel 2:  ___________________________________________________________________

Songtitel 3:  ___________________________________________________________________

C2C1 C3

R.E.M.

Man on the moon

Drive

It’s the end of the world

CCR

Traveling band

Down on the corner

Who’ ll stop the rain
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Van alles wè
1.  In  Heeswijk-Dinther woont een honden- en paarden(f )luisteraar die vroeger ook speelde  als 

clown en een kamelen- en ponyact had. Wat was zijn artiestennaam?

  

2.   Michael Boogerd is dit jaar ploegleider van een Nederlandse ploeg waarin ook een dorpsge-
noot van ons rijdt. Wie is deze dorpsgenoot?

3.   Tijdens de nieuwjaarsreceptie van VVH werd er een wedstrijd gespeeld om het nieuwe jaar af 
te trappen. Het negende elftal speelde tegen een ander bijzonder team. Wat was er zo bijzon-
der aan het andere elftal?

 

Uitkijktoren
1. Hoe luidt de naam van de nieuwe uitkijktoren in Heeswijk?

2. Welke datum werd deze officieel geopend?

       
  -  

  
 - 

      
3. Hoe heet de ontwerper van de uitkijktoren?

4. Wie heeft de naam bedacht?

7.1
7.1

3 x 4 pt

7. On� dorp

ONS DORP

7.2
7.2

4 x 3 pt

Mark Rivaz

Koen Vermelfoort

Het waren allemaal roodharigen

Heeskijk

1             0                  0          7                 2           0          1          7

Tjeu Wijgergangs

Luus Mous
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7.3
7.3

1 x 12 pt

Waaj
In Heeswijk-Dinther staat een huis met daarop de letters WAAJ. 

1. Wat is het adres van dit huis?

2. Welke familie woont in dit huis?

3. Waar staan de letters WAAJ voor?

 

 

 

 

Wie wat waar
Onderstaande foto’s hebben iets te maken met een familie uit Heeswijk-Dinther. 

1. Wat voor soort bedrijf heeft deze familie?
2. Waar is dit bedrijf gevestigd?
3. Wat is de naam van het bedrijf?
4. Hoe heten de twee mensen uit HaDee die dit bedrijfje runnen?

7.4
7.4

4 x 3 pt

Burgemeester van de Veerdonkstraat 1

Oosterholt

Wil An Annemieke Jurgen
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Goede doel
Het goede doel dit jaar van de HaDee Kwis is de Homeride Daddies, die zich inzetten voor het 
Ronald McDonald Kinderfonds. 
1.  Hoe heten de vier kinderen van de Homeride Daddies die in het ziekenhuis lagen terwijl de 

ouders in het Ronald McDonaldhuis verbleven?

2. Welke Daddie is te zien op de poster van het Homeride Daddies pop-uprestaurant?

3.  Tijdens de eerste editie van de Homeride was er een rustpost in HaDee. Waar was deze rust-
post?

ONS DORP

1. 

 

2.

 

3.

 

4.

 

7.5
7.5

3 x 4 pt

Wijngaarddomein

Waarland

Wijndomein Slootgaerd

Erik Koopman en Mariëlle de Bont

Sverre Isa

Jari Joep

Robert van de Laar

Altior
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Kersouwe

Natuurlijk bezoeken we allemaal graag de Kersouwe, ons mooie natuurtheater. Hieronder enkele 
vragen. 
1.  In de zomer van 2017 speelde een wereldberoemde band in de Kersouwe. Tijdens het concert 

viel de stroom uit. Om welke band gaat het en tijdens welk nummer viel de stroom uit?

 Band:    ____________________________________________________________________

 Nummer:  ____________________________________________________________________

2.  Tijdens de jaarlijkse foto-expositie in de Kersouwe op Moederdag 2017 hebben leden van de 
fotoclub covers gemaakt van een boek, deze werden tentoongesteld in het natuurtheater. 
Noem de titel van het boek en de schrijver.

 Boektitel:  ____________________________________________________________________
 

 Schrijver:  ____________________________________________________________________

3. Wat betekent de naam Kersouwe eigenlijk?

4. Hoeveel mensen bezochten in 2017 de Kersouwe?

ONS DORP

7.6
7.6

4 x 3 pt

10 CC

Liefde en schaduw

Isabel Allende

Madeliefje

Ongeveer 21.000
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Met dank!
Vorig jaar hebben wij jullie gevraagd om vragen te maken voor de kwis. We hebben er zes uitge-
kozen. 
1.  Wat is de titel van het verzamelboek van Avesteyn-columns, dat dorpsgenoot Berry van de 

Wetering uitgaf in het jubileumjaar van de club? 

2.  Welke familie kwam op 26-9-1944 met 13 personen als evacué aan bij de Abdij van Berne en 
verbleef daar 31 dagen (= 403 mandagen)?

3.  Hoe hoog was de kerktoren van het decor van de Kersouwe bij het stuk de Klokkenluider van 
de Notre Dame? 

   meter

4.  In 1963 belandde een brandweerauto uit Heeswijk in de sloot. 
Wie was de bestuurder van de auto?

5. Wat was de kloosternaam van Gerardus Donkers? 

6. In welk jaar is buurtvereniging Oranje opgericht? 
 

      

Wè vinde gei ervan?
Tja, dit zijn dus vragen waarvan de antwoorden pas bekend zullen zijn nadat jullie ze hebben 
ingevuld. Je moet denken zoals een ander zal denken….
1.  Wat vinden de meeste van de deelnemende teams het op één na mooiste gebouw van 

Heeswijk?

ONS DORP

7.7
7.7

6 x 2 pt

7.8
7.8

3 x 4 pt

Van aanvoerder in oranje zwart naar leider met blauw wit hart

Verbakel

2,5

Hein Sigmans

Canisius

1           9             7           7

Abdij van Berne
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2.  Wat vinden de meeste van de deelnemende teams het op één na mooiste gebouw van 
Dinther?

3.  En wat is volgens de meeste van de deelnemende teams de grootste ergernis van mensen 
in HaDee?

Super Sanne
We hebben in HaDee een paar topsporters waar we maar wat trots op zijn. Eén van hen is Sanne 
van Dijke. Over haar gaan de volgende vragen:

1. Waar trainde Sanne voordat ze naar Papendal ging? 

2. Welke sporten heeft zij nog meer beoefend? 

3. In welk jaar werd Sanne voor het eerst Europees kampioen?

 
 

  
     

4. Met een blessure aan welk gewricht begon Sanne het jaar 2016?

5. Onder leiding van welke trainer bij welke club is Sanne haar carrière begonnen? 

   bij   _____________________________________

6. Wat is hoogste notering op de wereldranglijst (senioren) die zij heeft behaald?

7.9
7.9

6 x 2 pt

ONS DORP

St. Servatiuskerk

Hoofdstraat

Eindhoven

Tennis, voetbal en zwemmen

2                 0           1        4

Elleboog

Jo Gevers Judoclub Berlicum

4
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Kampioenenbal
1. Welk land is wel UEFA-lid maar doet niet mee aan de Champions League? En waarom niet?

2.  In hoeveel Nederlandse steden zijn er ooit wedstrijden voor de Champions League gevoet-
bald? 

 

Bowlen
We doen het allemaal wel eens, de een 
is er beter in dan de ander, maar al-
lemaal willen we wel die felbegeerde 
strike of spare gooien. We hebben het 
natuurlijk over bowlen. 
Ga naar Speeleiland.nl en zoek het 
spel Bowlen 3 op, zoals hieronder weer-
geven. Speel dit spel en ga voor een zo 
hoog mogelijke score. Maak een foto 
van je beeldscherm en Whatsapp deze 
voor 22.30 uur naar 06-10466087. 
Trouwens, onze score is zoals je ziet 
slechts 84…

Plons
Jaren geleden maakten drie zusjes uit één gezin uit Heeswijk-Dinther furore in het zwembad, 
uiteraard met hun zwemprestaties. Wat zijn de voornamen van deze gezusters? Uiteraard ook de 
achternaam!

________________________     ,   _______________________     en  _________________________  

8. Spor� e� spe�

8.1
8.1

2 x 6 pt

SPORT EN SPEL

8.2
8.2

1 x 12 pt

8.3
8.3

1 x 12 pt

Liechtenstein

8

geen competitie

Dorothea                                                     Petra                Jacqueline

van Crey
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Potje…?
Hieronder staan enkele kaartspellen uitgebeeld. Weet jij welke?

8.4
8.4

3 x 4 pt

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

1

2

3

_____________________________________

_____________________________________

Bussen

Keezen

Halli Galli
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Vroem
Het belooft weer een spannend jaar in de Formule 1 te worden, wie rijdt er in 2018 in welke auto? 

8.5
8.5

1 x 12 pt
1.  A.  

2.  B.  

3.  C.  

4.  D.  

5.  E.  

1.  _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

C

D

E

A

B
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Alias
Noem de bijnamen van onderstaande mensen

SPORT EN SPEL

8.6
8.6

6 x 2 pt

1.  

4.  

2.  

5.  

3.  

6.  

8.7
8.7

4 x 3 pt

Oranje
1.  Wat is de uitslag van de wedstrijd Nederland – Engeland die plaatsvindt op de verjaardag van 

de zanger van het afgekeurde Brabantse volkslied?
  

     
 –   

 

2. Wie ontving de tweede gele kaart in deze wedstrijd?

Meerdere     De kannibaal   De Rat

Jumping Jack     Dutch Windmill   Eddy the Eagle

0                       1

Niemand
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3. In welke minuut was de eerste corner?

   ste minuut

4. In welke film verzorgt de betreffende zanger in subvraag 1 een van de stemmen?

Olympisch vuur
De Olympische Spelen vonden dit jaar plaats in Zuid-Korea. Omdat velen van jullie aan de buis 
gekluisterd zaten, weten jullie ongetwijfeld het antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel rondes reed Sven Kramer in totaal in wedstrijdverband tijdens deze Spelen?

   rondes

2.  Een Nederlandse sporter raakte in opspraak, niet op maar buiten het sportveld. Wie was dat 
en wat veroorzaakte de commotie? We bedoelen hier NIET het ‘schaalgooi-incident’. 

3.  Een sporter schreef geschiedenis op deze Spelen door in twee verschillende disciplines goud 
te pakken. Wat is de naam van deze sporter en in welke disciplines won hij/zij een gouden 
plak?

8.8
8.8

3 x 4 pt

SPORT EN SPEL

derde

Cars 2 ofHappy Feet 2

61,5

Jan Blokhuijsen

De behandeling van honden

Ester Ledecka

Alpine skiën en snowboarden
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Sportief
 Hieronder zie drie plaatjes van sporters. Wij willen graag weten wie het zijn.
 

SPORT EN SPEL

8.9
8.9

3 x 4 pt

1 Wie zijn deze drie renners (vlnr)?

2 Wie zijn deze shorttrackers (vlnr)?

3 Wie is deze racer?

 

Peter Sagan

Olivier Naessens

Greg van Avermaat

Itzhak de Laat

Shinky Knecht

Dennis Visser

Daan Breeuwsma

Valentino Rossi
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9. Vruuger

9.1
9.1

4 x 3 pt

Proost!

HaDee kende vroeger vele kroegen. Op het onderstaand plaatje zie je er een van. 

1. Wat was de naam van dit café?

2.  Hoe heet de vrouw die er na het overlijden van de vrouw van de eigenaar jarenlang werkte? 
Graag ook achternaam, dus alleen ‘Miet’ is niet goed… 

3.  Voordat het café was, had het pand een andere functie. Wat voor soort zaak was het en wat 
was de naam van de eigenaar?

 Soort zaak:  

 Naam eigenaar:

4. Noem twee verenigingen (niet meer!) die hier hun thuishonk hadden

 

De Pub

Miet van de Burght of Van Oss

Groentezaak

van de Berg

Diversen
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Sterrenelftal
Op de foto een voetbalteam van 
weleer uit Heeswijk-Dinther

1. Hoe heette dit team?

2. Wat is de voor- en achternaam van de man linksboven?

3. Wat is de bijnaam van de man rechtsboven?

‘Gelovigheden’
1.  In de 14e en 15e eeuw hadden twee pastoors uit Dinther dezelfde achternaam. Hoe luidden 

hun voor- en achternaam en in welke eeuw was wie pastoor?

 ____________________     en __________________     

2A  Welke Dintherse missionaris is in de jaren 80 van de vorige eeuw overleden in Indonesië?

2B  Hoe is deze missionaris gestorven?

9.2
9.2

3 x 4 pt

9.3  
9.3

2 x 6 pt

van Erp

Harrie van Emmerik

Lange Jan

Jacobus van Eel       1          4         0        0          Johannes van Eel               1         5        0        0

Piet Ketelaars (Franciscus)

vliegtuigongeluk
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Lekker stukje vlees
Op de foto hierboven zien we 
zoals beschreven ‘Slager Ton de 
laat’. In het verleden wist Ton 
als slager in Heeswijk-Dinther 
driemaal goud te behalen. 

1.  Welke instantie organiseerde 
deze wedstrijd? 

2.  Met welke drie producten viel slager Ton in de prijzen?

3.  Door wie werden deze onderscheidingen uitgereikt?

Alle wegen

1. Tussen welke nog bestaande wegen vormde ‘De Bultsteeg’ een weg?

2. Welke huidige straat in ons dorp was vroeger ‘Hoge Pad’?

3. Welke huidige straat in ons dorp was vroeger bekend als ‘De Hel’?

9.4
9.4

3 x 4 pt

HaDeekwis 2018

Op de foto hierboven zien we 
zoals beschreven ‘Slager Ton de 
laat’. In het verleden wist Ton 
als slager in Heeswijk-Dinther 

  Welke instantie organiseerde 

9.5
9.5

3 x 4 pt

I.A.S.

Leverworst, gebraden gehakt en achterham

Wieteke van Dort (tante Lien)

Laag Beugt en Boterweg

Dr. Boutkanstraat

Dr. Boutkanstraat
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Keiharde strijd
Iedereen in HaDee kent de gezonde rivaliteit tussen de voetbalclubs VV Heeswijk en Avesteyn. 
Vooral toen de twee eerste elftallen nog in dezelfde competitie speelden, liep de strijd soms 
hoog op. Destijds gebeurde het nog wel eens dat er bepaalde streken werden uitgehaald, zoals 
op onderstaande foto te zien is voorafgaand aan de derby der derby’s. We vragen niet wanneer 
deze betonblok op het veld bij Avesteyn werd geplaatst of wie er op de foto staan. We willen 
weten: wat staat er op de betonnen blok?

VRUUGER

9.6
9.6

1 x 12 pt

Sukses Avesteyn met deze zware tegenstander afz. de hulken ut Hezik
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Met grote blijdschap
Zul je altijd zien: hebben we uit oude Bruggen enkele geboorteaankondigingen weten op te 
snorren, zijn er roepnamen weggegumd. Weet jij welke naam in de blauwe vlakjes hoort te staan?

Harmonie

1. In welk jaar werd het 60-jarig bestaan van Harmonie St Servaes gevierd?

     

2. Waar werd het popfestival ter ere hiervan gehouden?

9.7
9.7

4 x 3 pt

1.  

2.  

3.  

4.  

VRUUGER

9.8
9.8

4 x 3 pt

Pieter Janita

Nathalie Wendy

1          9          9       0

Raadhuisstraat 
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3. Welke band kon helaas niet optreden?

4. Wie viel er voor deze band in?

Wè’s in unne naam?
Ook een gouwe ouwe die met regelmaat terugkomt in de HaDee Kwis: bijnamen. We draaien dit 
keer de boel om: we willen van de volgende officiële namen de bijnamen weten:

1. Piet Wolters  _______________________________________________________

2. Norbert van der Pas  _______________________________________________________

3. Tien van de Braak  _______________________________________________________

4. Adriaan van der Avoort  _______________________________________________________

5. Mister Van der Meijden  _______________________________________________________

6. Hein Dobbelsteen  _______________________________________________________

 

9.9
9.9

6 x 2 pt

Fatal Flowers

Claw Boys Claw

Pietje de Kapper

De Sidi

Tien de Fik

Kruupke of Smitje

De aap

De knor
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Luisterùh
Zoals ieder jaar hebben we ook nu weer een Bonusvraag voor jullie. Het is dit jaar geen makke-
lijke, maar als je kijkt hoeveel punten ermee te behalen zijn, is het echt wel de moeite waard om 
ervoor te gaan zitten. Op de website www.hadeekwis.nl zijn onder het kopje ‘Muziekfragmen-
ten’ maar liefst 60 muziekfragmenten te vinden. Hele korte! Je krijgt 1 punt per goed antwoord 
(artiest én nummer) dus in totaal zijn voor deze vraag 60 punten te behalen. We willen graag 
weten om welk nummer het gaat en wie de uitvoerend artiest is. Vul hieronder in chronologische 
volgorde de artiest en het nummer in. Als je het niet weet zet dan een streepje (-) achter het num-
mer. 

Uitvoerende(n)  Nummer

   1

   2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

10

11

12

13

14 

15

16

17

10.Bonusvraa�

10
10

60 x 1 pt

BONUSVRAAG

Succes!

1. Jebroer, DJ Paul Elstak & Dr Phunk  -  Engeltje

2. Spice Girls  -  Wannabe

3. Brainpower  -  Dansplaat

4. Bear’s Denn  -  Elysium

5. Beastie Boys  -  Girls 

6. Rooney  -  When Did Your Heart Go Missing

7. Shaka Kan  -  Ain’t Nobody

8. Sin With Sebastian  -  Shut Up (..)

9. Nathaniell Rateliff  -  S.O.B.

10. Liquido  -  Narcotic

11. Morningwood  -  Nth Degree

12. Herbie Hancock  -  Rock It

13. The Gaslight Anthem  -  the ‘59 Sound

14. MGMT  -  Time to Pretend

15. Nena  -  Nur getraeumt

16. Editors  -  Smokers outside the ... 

17. K3  -  10.000 Luchtballonnen
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Uitvoerende(n)  Nummer

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

BONUSVRAAG

18. Underworld  -  Born Slippy

19. CCR  -  Good Dolly Miss Molly

20. Moby  -  Feeling So Real

21. George Ezra  -  Cassie-O

22. Paul Simon  -  The Boy in The Bubble

23. Bob Dylan  -  Mr Tambourine Man

24. Santana  -  Samba Pa Ti

25. Justin Bieber  -  What do you mean 

26. Yellow Claw & The Opposites  -  Thunder

27. Prince  -  Let’s Go Crazy

28. Sum 41  -  Fat Lip

29. Sam Sparrow  -  Black & Gold

30. Weezer  -  Buddy Holly

31. Chrystal Fighters  -  Plage

32. Green Day  -  Longview

33. Fiction Factory  -  (Feels Like) Heavan

34. Luther Vandross - the Glow of Love

35. Foo Fighters  -  Everlong

36. Volbeat  -  Lola Montez

37. Fatboy Slim  -  Praise You

38. Johnny Nash  -  I Can See Clearly Now

39. Adele  -  Send My Love (...)

40. Kinderen voor Ki.  -  de Kerstezel

41. the proclaimers  -  500 miles

42. 3 Doors Down  -  Kryptonite

43. Aqua  -  Dr Jones
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Uitvoerende(n)  Nummer

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Extraatje
Dachten jullie klaar te zijn...? Hebben we nog een verrassing in petto. Houd de klok goed in de 
gaten want om 23.00 uur komt de laatste vraag op onze Facebookpagina.

1. 

_____________________________________

3.

_____________________________________

2. 

_____________________________________

4.

_____________________________________

The Final Countdown Jehan

Stoel in de boom Bob

44. Roy Orbinson  -  The Great Pretender

45. Ben Folds  -  Bitches Ain’t Shit

46. Brennan Heart & Wildstylez  -  Lose My Mind

47. Bob Marley  -  3 Little Birds

48. Cheap Trick  -  Surrender

49. The Prodigy  -  Fire Starter

50. DJ Hixxy&Trixxy  -  Eye Opener

51. Kom Terug  -  Spinvis

52. Whigfield  -  Think of You

53. van Morrison  -  Brown Eyed Girl

54. Creedence Clearwater Revival  -  Bad Moon Rising

55. AC/DC  -  Thunderstruck

56. E-Rotic  -  Fred come to Bed

57. Don Mercedes  -  Rocky

58. N-Trance  -  Set You Free

59. Save Ferris  -  Come on Eileen

60. Semisonic  -  Closing Time
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Dit was de HaDee Kwis. We hopen dat jullie een mooie avond hebben gehad. Bij deze willen 
we graag de sponsoren bedanken en anderen die zich op wat voor manier dan ook hebben 
ingezet voor de HaDee Kwis. 
We zien jullie graag op zaterdag 14 april met de band RUM voor een gezellige avond in 
zaal De Toren waar de uitslag bekend gemaakt zal worden. 
Wij gaan nu nakijken. En nog eens. En nog een dubbelcheck doen. 

Bedank� voor he� meedoe� e� to� volgen� jaar!

De organisatie (het HaDee-kwisteam):
Eric Ketelaars

Bob Verhoeven
Jan-Pieter Habraken

Jehan Langenhuijsen
Annemieke van der Aa

Michel van de Wetering

Dankwoor�

DTP HaDee Kwis 2018: Marja van de Ven @marjaworks.nl


