
www.kuuksekwis.nl

kwisboek 2022



PAGINA 2 VAN 47

voorwoord
Beste deelnemers,

Gelukkig is het zover, de originele Kuukse Kwis 
gaat (weer) van start! Ik zeg ‘weer’ want bij de 
Kwis van 2021 gooide corona roet in het eten 
en werd deze doorgeschoven naar 22 januari 
van dit jaar. Helaas kon door droeve 
omstandigheden ook toen deze kwis niet 
plaatsvinden…………….

In januari 2022 werd de organisatie van deze 
Kwis diep getroffen door het plotseling 
overlijden van voorzitter Hans Verhoeven. 
Het overlijden was voor velen een grote schok, 
want hij heeft veel betekend voor de Kuukse 
Kwis. Als initiator en medecommissielid was 
hij de drijvende kracht achter deze Kwis. Een 
warme persoonlijkheid met een groot netwerk 
en zakelijke inslag, maar vooral zijn menselijke 
benadering zorgde ervoor dat jaarlijks met veel 
enthousiasme de Kuukse Kwis werd 
georganiseerd. Ontzettend fijn dat nu samen met de vrouw van Hans, de Kwis-organisatie weer 
wordt opgepakt!

Het is alweer de 5e editie van deze gezellige en spannende avond. De laatste keer vond de unieke 
‘Blief tuus’-editie plaats. Nu kunnen alle teamleden gelukkig weer bij elkaar zitten om zo samen 
hun hersenen te kraken met alle vragen uit de kwis. Net als voorgaande jaren bestaat het vragen-
boek uit diverse hoofdstukken. Wie weet er alles van de Cuijkse historie? Wie is er beter in 
algemene wetenschap? En wie gaat de spannende Geheime Opdracht het beste uitvoeren? Het 
mooie van de Kuukse Kwis is dat alle middelen zijn toegestaan om aan antwoorden te komen. Bel 
een vriend(in), raadpleeg Google, fiets door Cuijk heen om te kijken, duik in uw archieven: alles 
mag. En vergeet niet om de Joker in te zetten als u die heeft, want dan kunt u vanavond extra 
punten verdienen….

Op zaterdag 10 december wordt het winnende team bekendgemaakt. Wie verslaat De Haantjes, de 
winnaar van 2020? Het zal nog spannend worden. Ook wordt deze avond bekend welk goed doel 
de meeste voorkeursstemmen heeft ontvangen en daarmee een cheque van €500,- wint.

Ik wens alle deelnemers veel succes en voornamelijk veel plezier.

Wim Hillenaar Waarnemend burgemeester Land van Cuijk
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INLEIDING

Jeetje, het is toch nog gelukt!!! 
Ons eerste Lustrum en dus een Jubileum van de Kuukse Kwis is een feit. 
We gaan vanavond de Kwis van 2021 spelen. 
Vorig jaar kon de Kwis niet doorgaan, eerst gooide corona roet in het eten. Begin januari werd de 
organisatie diep getroffen door het plotseling overlijden van hun voorzitter en drijvende kracht 
Hans Verhoeven. De Kwis werd toen uitgesteld.
 
Vanavond gaat onze Kuukse kwis door en hebben zich weer een 70-tal teams aangemeld. Zij zullen 
allemaal weer strijden voor hun eer, prijzengeld en de wisselbeker. 
Het eerste jaar konden wij ons nog niet voorstellen dat er zoveel mensen elk jaar weer van 
de partij zouden zijn en bij het maken van de kwis zoveel gezelligheid ervaren met hun eigen 
groep mensen om zich heen. We weten dat alle generaties weer verenigd zijn en elkaar met raad 
en daad terzijde staan. Gelukkig hoeft het niet zo sober als de vorige keer, toen we de digitale edi-
tie hadden i.v.m. de lockdown. 
 
laten we er met zijn allen weer een gezellige avond van maken!
Veel Kwis plezier vanavond!!! 
 
Organisatie Kuukse Kwis

De organisatie Van de Kuukse Kwis: 
Wouter van Raffen, Corrie Giesbers, Arjan Broekmans, Elize van den Berg, Hans Verhoeven en 
Regy van der Laan. (niet op foto: Pieter Smits)
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ONZE VRIENDEN
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informatie
Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!

1. De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in het                                           
bijgeleverde antwoordenboek. 

2. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.
3. Alleen teams die hun antwoordenboek tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd    

dingen naar de prijzen. Kwisboek hoeft niet ingeleverd te worden. 
Tijdig wil zeggen: zaterdagavond 19 november inleveren tussen 23:00 en 23:15 uur  
in Café-Tapperij Kansas aan de Kerkstraat 7 in Cuijk.  
Juiste wijze wil zeggen: Alle bladzijdes van het antwoordenboek moeten in dezelfde volg-
orde als bij ontvangst in de snelhechter terug geplaatst zijn.

4. Er zijn 12 hoofdstukken: 
1: De geheime opdracht  6: Kerkdorpen  11: Wereldnieuws 
2: Crea Cuijk   7: Techniek   12 Over onze vrienden  
3: Cuijk toen en nu  8: TV series 
4: Kuuks rondje    9: Van alles wat 
5: Sportief Cuijk   10: Kuukse Feesten

5. Bij hoofdstuk 1 t/m 11 zijn er per hoofdstuk 25 punten te verdienen. 
6. Indien je team in bezit van een joker is, kun je als team zelf bepalen bij welke categorie je 

deze joker wilt inzetten met uitzondering van hoofdstuk 12. Dit doe je door de joker aan 
de bewuste categorie te nieten in het antwoordenboek.  Voor deze categorie worden de 
behaalde punten dan verdubbeld. 

7. Bij opdrachten waarbij men aan het verkeer moet deelnemen, dient men zich ten alle tij-
den aan de verkeersregels te houden! Draag gele of oranje hesjes voor uw veiligheid.

8. De uitslag wordt bekend gemaakt op zaterdag 10 december 2022 tijdens een gezellige  
feestavond, die in Zaal Verhoeven, Stationsstraat 33 te Cuijk gehouden wordt. 

9. Bij onduidelijkheid/meningsverschillen zal de beslissing van de organisatie van de  
Kuukse Kwis doorslaggevend zijn.

10. Na bekendmaking van de prijsuitreiking staat deze uitslag definitief vast.
11. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

SUCCES !
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ONZE VRIENDEN
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1 - crea opdracht

We hebben een mooie fietsbrug gekregen tussen Katwijk en Mook.
We willen weten of jullie ook zo handig zijn om een eigen  
fietsbrug te maken, dus ga aan de slag met de meegeleverde 
materialen.

Vergeet niet je teamnummer erop te zetten.

Criteria:
- Je mag alleen de meegeleverde stokjes gebruiken en lijm - 5 punten
- De brug moet op 2 pijlers staan van 5 á 10 cm. hoog en ze staan 30 cm. uit elkaar - 5 punten
- De bovenoverspanning moet rond zijn met een gesloten wegdek. - 5 punten
- De brug moet minstens 30 cm. lang en 10 cm. breed zijn - 5 punten
- Het hier onder afgebeelde fietsje moet er 10 sec. op kunnen blijven staan - 5 punten
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2 - geheime opdracht
“Vossenjacht”

2 Personen per team gaan tussen 20.00 en 21.30 uur  in het 
aangegeven gebied op zoek naar mensen die een beroep uitbeelden.
Je begint bij het beroep wat rood omcirceld is op je stickervel en je zoekt 
de beroepen op volgorde van het stickervel; dus als je  bijvoorbeeld moet beginnen bij nummer 
5, dan ga je verder met 6,7,8 en daarna op zoek naar nummer 1,2,3 en 4.

De 9e is “de vos” deze heeft géén vaste woon of verblijfplaats en loopt dus vrij rond, deze mag je 
een sticker vragen als je hem/haar tegenkomt en daarna ga je met je eigen volgorde verder.

Je krijgt een sticker met de foto van dat beroep  
als je het originele formulier aan de desbetreffende 
persoon kunt laten zien. 

Heb je alle stickers, dan is de opdracht klaar en na 
21.30 uur worden er geen stickers meer uitgedeeld.

Puntentelling:
2 punten per gekregen sticker en 
als je ze allemaal hebt: 7 punten bonus!

Naamloze kaart

Naamloze laag

Lijn 1

De beroepen bevinden zich binnen het gebied 
dat aangegeven is op onderstaande plattegrond.
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2 - geheime opdracht
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3 - KUUK TOEN EN NU

3.2
De Martinuskerk in Cuijk 
kende vroeger 1 toren. 
Welke pastoor zorgde er 
voor dat de huidige 
Martinuskerk twee 
torens kreeg? 3.3

Welke laatste katholieke basisschool in 
het centrum van Cuijk sloot in 1999 haar 
deuren? 

3.6
In welk jaar gingen de LTS, LHNO en de 
Lagere Agrarische School samen tot het 
Cuijkse Lager beroepsopleiding? 

3.5
Welke BN-er kwam hier 
voor naar Cuijk? 

3.4
Welke frater startte na 
de oorlog in Cuijk een 
tennisschool?  

3.1
Welke Cuijkse wethouder heeft tijdens de Tweede Wereld 
Oorlog als plaatsvervangend burgemeester gefungeerd?

3.7
Hoe heette het onder-
komen in de Molenstraat 
van de Katholieke Arbei-
dersjeugd in Cuijk? 

3.8
Welk jeugdcentrum werd 
er gevestigd in een oude 
boerderij in de Valuwe? 

3.10
In welke maand en jaar 
is deze zanggroep opgericht? 

Foto: Ed van Alem

Foto: Bart van Dinther

3.9
Welke Cuijkse sporter staat hier op de foto? 
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3 - KUUK TOEN EN NU
3.11
Op 10 mei 1944 werd de Katwijkse spoorbrug voor 
de tweede keer opgeblazen. Door welk leger? 
Het Nederlandse leger of het Duitse leger? 

3.12
In welke straat 
in Cuijk had deze 
bakker een 
winkel? 

3.13
Van welke voetbalclub in 
Nederland is Hans grote fan? 

3.14
Welke kunstenaar uit onze gemeente maakte dit 
kunstwerk op de foto links?  

3.15
In welke straat van dit gebouw staan deze 
mannen te zingen? 

3.16
Welk jaartal staat er op de vlag? 

3.18
Wie staat er niet op deze foto en hoorde er wel 
bij?

3.17
In welk gebouw staan deze mensen? 
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3 - KUUK TOEN EN NU
3.19
Hoe heet het 
lied van deze 
zangeres waar 
deze cover voor 
gebruikt is?   

3.20
Wat kan deze kapper naast 
knippen ook heel erg 
goed? 

3.21
Bij welke club was deze trainer voordat hij bij 
SIOL kwam als trainer?   

3.25
Welke beeldhouwer 
heeft dit beeld gemaakt?

3.24
In welke wijk in de 
gemeente Cuijk ligt 
deze speelgelegenheid? 

3.22
In welk jaar 
werd dit 
kunstwerk 
op deze plek 
geplaatst?3.23

Welke familie was 
de laatste eigenaar 
van dit hotel, café restaurant? 
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4 - kuuks rondje
Dit jaar zijn de vragen over dit hoofdstuk 
te vinden in de Heeswijkse Kampen in het 
gedeelte dat in onderstaande kaart is omlijnd.

4.1
Hoeveel blauwe huizen staan er in deze straat 
tussen nummer 29 en 71?
4.2
Hoeveel reuzen keien liggen er op dit eiland als je 
over deze brug op linkse foto gaat?

4.3
Hoeveel van deze schoolpaaltjes staan er om de 
Waai heen? 

4.4
Hoeveel parkeervakken 

liggen er op dit parkeerterrein?

4.5 t/m 4.10
In dit park staan verschillende bomen met 
bordjes erbij.  Wat zijn de namen van de bomen 
bij de onderstaande nummers? 

16 – 56 – 77 - 88 – 126 – 149
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4 - kuuks rondje
4.11
Hoeveel lantarenpalen 
staan er 
in deze 
straat?

4.12
Hoeveel speeltoestellen staan er in deze 
speeltuin?

4.14
Wat is het 57e woord onder het kopje "Tips" 
dat bij dit bord op de achterkant staat?

4.13
Wat is de breedte (rode lijn) van deze stijger
in centimeters inclusief uitstekende balken?

4.15
Hoeveel drempels heeft de Zuring?

4.16
Wat is de 14e letter van deze poort van het 
nieuwe park in de Heeswijkse Kampen?

4.17
Welke afbeelding 
staat er
 links boven 
op de middelste 
kolom aan de 
achterkant van 
dit insecten hotel?
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4 - kuuks rondje

4.18
In welke straat staat dit huis? 

Op elk van onderstaande borden staan op ieder bord twee straatnamen, maar de klinkers zij weg. 
En de medeklinkers van beide straten staan aan elkaar vast. Welke straatnamen staan hier?

4.21
Hoeveel traptreden heeft deze trap om helemaal boven te komen?

4.20
In welke straat staat dit kunstwerk?

4.19
Hoeveel afwateringen roosters liggen er in 
deze straat tussen nr. 4 en 11?

4.22 en 4.23 4.24 & 4.25
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5 - sport
5.1
Elk jaar wordt er op de dag voor 
Memorial Day een sportevene-
ment gehouden in Amerika. 
Welk evenement is dit?

5.2
Hoe groot is de omtrek van een honkbal in inches?

5.3
Hoeveel ballen liggen er op een snookertafel aan het 
begin van een frame, inclusief de witte? 

5.5
In welke wedstrijd van EK voetbal 2020 (2021) werd 
het 51ste doelpunt van het toernooi gescoord?  

5.4
In de 1998 European 
Indoor Championships
in Zürich brak 
Venus Williams 
een record voor 
een van de 
snelste services 
in tennis. 
Hoe snel ging haar bal?

5.6
Max Verstappen heeft 
in Zandvoort 2021 zijn 
1000ste ronde aan 
de leiding van een 
Formule 1 wedstrijd 
gereden. 
In welke ronde was dat?

5.7
Noem de 
enige twee 
posities 
die kunnen scoren bij korfbal?  
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5 - sport
5.8
Tijdens de Tour de France 
van 2021 werd Wilco 
Kelderman beste Nederlander 
in het klassement. 
Wie was de slechtst geklasseerde 
Nederlander in het klassement?

5.12
Wat is de maxi-
male score die 
je kunt behalen 
bij 10-pins 
bowlen? 

5.11
Wat is de diameter van 
een basketbalring in 
inches?

5.9
Waar staan 
de letters 
BMX voor 
in de sport 
van 
crosscountry 
fietsen? 

5.10
In welke stad 
werden de 
Olympische Spelen 
gehouden in 1992?

5.13
Welk team won de eerste super bowl in 1967 en
versloeg de Kansas City Chiefs? 

5.15
Welke sport 
verscheen op 
vijf Olympische 
Spelen van 
1992-2008 en 
werd drie keer 
gewonnen door 
Cuba?

5.14
Welke kleur gordel ligt direct onder 
de zwarte gordel in karate? 

5.16
Welke paardenrenbaan was de 
eerste die was uitgerust met een 
fotofinishcamera? 
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5 - sport
5.17
Wie was in 1956 de 
jongste vechter die 
wereldkampioen 
zwaargewicht 
werd?

5.18
Wie is de eerste Nederlandse 
FIA wereldkampioen in de Autosport?

5.19
Wie won de beste vrouwelijke speler bij de FIFA-awards 
2020?

5.20
Wie werd in 2020 uitgeroepen tot de 
beste herenspeler van het decennium 
van de World Rugby?

5.25
Bij welke Nederlandse club speelde Ruud Gullit 
voor zijn overstap naar AC Milan in 1987? 

5.24
Wat was het eerste land uit 
Afrika dat zich kwalificeer-
de voor een WK voetbal?

5.23
Welk nummer 
staat rechts naast 
naast het nummer 
'20' op een 
standaard Brits 
dartbord?

5.22
Hoe groot is een olympisch zwembad in meters? 

5.21
Hoe noem je het 
als een speler 
drie back-to-back 
strikes maakt bij 
bowlen? 
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6 - over De kerkdorpen
6.1
Welke secretaris van de 
gemeente Beers combineerde 
zijn ambt met dat van 
burgemeester van Beers?

6.2
De kerken in Beers 
en Linden zijn genoemd 
naar dezelfde heilige. Welke? 

6.3
Het raadhuis van de gemeente 
Linden stond dat in 
Klein-Linden of Groot-Linden? 6.4

In welk Cuijks dorp trad deze 
dansgroep op bij een zitting?  

6.5
Hoe heet de maandelijkse krant die in 
Beers uitkomt? 

6.8
In juni 1947 werd er in Haps 
een bijzondere school geopend. 
Welke?  

6.6
Vanaf 1840 had Beers een 
molen. Wat was zijn naam? 

6.7
Wie is de auteur van het boek 
dat deze vijf in handen hebben?  

6.10
In Vianen is een gymzaal met 
een heel aparte naam. Wat is 
die naam? 

6.9
Welke zelfbedieningswinkel 
werd er in Haps in 1960 
aan de Burg. van Hultenstraat 
geopend?   
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6 - over de kerkdorpen

6.12
Hoe heette vroeger het gemeenschapshuis van 
het jeugd- en jongerenwerk in St Agatha? 

6.11
Wat is “de Verzameling” voor een vereniging?  

6.13
In welke vijver vist “De Polder”?  

6.14
Hoe heet de Prinses op de foto?   

6.16
Wie bouwde het Mariakapelletje 
aan de Heuf? 

6.15
In welke hal zijn deze mannen aan het 
springen?  

6.17
Hoe heet dit kunstwerk in Sint Agatha?  
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6 - over de kerkdorpen
6.18
Hoe heet het gilde in 
Vianen? 

6.19
In Linden was vroeger 
een zuivelfabriek. Hoe 
heette die? 

6.20
Op welk landgoed was 
kindertehuis 
“de woelige stal”   

6.23
Hoe heet de theetuin van deze mevrouw?   

6.21
Het hoeveel jarig bestaan viert dit klooster?    

6.22
Hoe heet deze amazone?  

6.25
Hoe heet deze kok? 

6.24
In welk dorp is dit terras? 
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7 - techniek
7.1
Welk touw mag niet worden verwijderd?

7.2
Het blauwe tandwiel (A) met 
20 tanden maakt 1 omwenteling. 
Hoeveel omwentelingen maakt het 
groene tandwiel (D)?
7.3
Als het blauwe tandwiel (A) rechtsom draait. In welke 
richting draait het groene tandwiel (D) dan? 

7.4
Moet zwengel 1 of zwengel 2 het meest 
gedraaid worden om het gewicht 0,5 
meter op te tillen?
7.5
Welke zwengel draait het makkelijkst? 
(beide gewichten zijn even zwaar) 7.6

Welke uitslag hoort bij dit blokje?

7.7
Anders Celsius mat de temperatuur van smeltend 
water en noemde dat 100˚C vervolgens liet hij 
water koken, mat ook die temperatuur en zei dat 
het 0˚C was. Niet echt handig dacht Carl Linnaeus 
en draaide de schaal om. Stel je voor dat hij er 
nooit geweest zou zijn. De Britse natuurkundige 
William Thomson vond dat 0˚C de koudst te 
meten temperatuur zou moeten zijn. Hoeveel 
graden Celsius is volgens William de koudst mo-
gelijke temperatuur? (op hele graden nauwkeurig)

William Thomson

Anders Celsius

Carl Linnaeus
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7 - techniek
7.9
Waarvoor 
staat dit 
symbool dat 
is afgebeeld op 
de schakelaars links 
op de afbeelding?

7.10
Welke 2 toxische stoffen vormen 
samen de basis voor een dropsoort?
7.11
Hoe heet die dropsoort?

7.12
Staal zet uit als het warm wordt. In de 
techniek praten we dan over lineaire 
uitzettingscoëfficiënt. Een spoorstaaf is bij 
20˚C exact 50 meter lang. Hoe lang is die 
spoorstaaf als hij door de zon een  
temperatuur bereikt van 48˚C? 
(Uitkomst in millimeters)

7.13
Welke astronomische 
afstand is 9460 miljard 
kilometer ?

7.14
Met welke machine is de 
body van deze gitaar 
vervaardigd?

7.15
In de techniek wordt veel gebruik gemaakt van nichrom-draden.(van nikkel en chroom). 
Dit zijn weerstandsdraden die warmte afgeven. In welk apparaat zitten geen weerstandsdraden?
• Broodrooster
• Elektrische kachel
• Magnetron
• Strijkijzer

7.8
Meestal kan het licht bij een trap zowel boven als 
beneden met een schakelaar aan- en uitgezet worden. 
De blauwe draad heet de nuldraad, deze is recht-
streeks verbonden met de lamp. De bruine draad is de 
fasedraad. Deze is aan de linkerzijde al met de scha-
kelaar verbonden. Hoe moeten de overige 3 zwarte 
schakeldraden verbonden worden om dit te laten wer-
ken zoals eerder beschreven? Geef aan welke getallen 
met elkaar verbonden moeten worden.
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7 - Techniek
7.16
In de vorige eeuw had bijna elk huishouden 
een naaimachine in huis. Nu is dat veel 
minder, maar er zijn nog genoeg mensen die 
er thuis een hebben en er o.a. kleding op maken.
Welk product is niet met een naaimachine gemaakt?

7.17
Als iemand aan het naaien is, zie je altijd het klosje garen 
waarmee genaaid wordt bovenop de naaimachine staan. Maar 
er wordt met nog een draad gewerkt. Waarop zit deze tweede 
draad gerold?

7.18
Als er bovenop een klosje blauw garen zit en onderin een rode 
draad. Aan welke kant vind je beide draden dan op de stof tij-
dens het naaien ?
A. Blauw bovenop, rood onderop
B. Rood bovenop, blauw onderop
C. Blauw en rood beiden samen boven- en onderop
D. Blauw en rood om en om boven en onderop

A

D
B

C

7.23
Hoe noemen we het 
plantaardig proces waarbij 
koolstofdioxide en water 
– met behulp van lichtenergie - 
wordt omgezet in koolhydraten 
en zuurstof?

In en om huis zijn veel klusjes. 
Voor welke klusjes gebruik je 
welke hamer?

7.19
Schilderijtjes ophangen
7.20
Zware spijkers verwijderen
7.21
Tegelbestrating
7.22
Houtverbindingen

Welke woorden staan onder de onderste twee afbeeldingen?
7.24                                               7.25
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Na 17 jaar kwam vorig jaar uiteindelijk de reunie van Friends op TV. 
Voor de Kuukse Kwis aanleiding om over deze serie 10 vragen te stellen.

8.1
Wie werd als eerste gecast door de producers? Ze kende hem/haar al van 
eerdere audities en vonden zijn/haar stem perfect passen bij de rol.

8.2
Met wie namen de producers een groot risico om de opnames toch te star-
ten met het risico dat deze afleveringen opnieuw opgenomen moesten 
worden vanwege zijn/haar nog lopende contract bij een andere serie?

8.3
Wat was Joey's beroemde 
vraag om indruk te maken 
bij de dames?

8.5
Ross was niet bereid extra 
te betalen voor bezorging. 
Welk engels woord zorgde 
hier voor grote irritatie bij 
Chandler en Rachel?

8.4
Wat weet Phoebe hier 
wat Chandler nog niet 
weet?

8 - TV Series
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8.6 
Wat was de artiestennaam van 
Chandlers vader in All Male Burlesque?

8.9
Tom Selleck's 
eerste opnames 
in Friends waren 
onbruikbaar. 
Deze werden op een 
ander moment over gedaan 
en in de serie gemonteerd.   Waarom?

8.7 
Voor wat voor een 
gelegenheid kwam 
deze politie agent?

8.10
Wat ging hier fout?

8.8 
Van wie, voor wie?

8 - tv series

Er werden 236 afleveringen gemaakt en het werd in meer dan 220 landen uitgezonden. 
Het was 6 seizoenen lang de nr. 1 sitcom met 25 mijoen kijkers per week.  
De laatste aflevering werd door 52 miljoen mensen bekeken. 
In het totaal hebben meer dan 100 miljard mensen deze serie gezien.
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8 - tv series
Bij welke 
Netflix serie 
horen deze 
fragmenten?

8.11

8.12

8.13
8.14

8.15

8.16

8.17

8.18 8.19 8.20
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8 - tv series

8.21 8.22

8.23

8.24

8.25

Herinnert u zich deze nog?
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9 - Van alles wat

9.5
Tijdens de inschrijfmiddag was er 
gezellige muziek bij Cafe-Tapperij Kansas.  
Van welke band?

9.1
De Kuukse Kwis bestaat 5 jaar!!
Maak van en met je team een foto.
Beeld de volgende tekst uit op de foto d.m.v. de 
lichamen van je teamleden. 
Zodanig dat het duidelijk leesbaar is. 
De uit te beelden tekst is:     5 jaar !
(staand/zittend/liggend) 
Vergeet niet het uitroepteken en de punt.

Voeg deze foto bij in het antwoordenboek.

9.2
Je personenauto uit 2001 heeft 7 zitplaatsen, 
maar slechts op vijf zitplaatsen autogordels. Je 
mag nu:
A  6 Volwassen passagiers meenemen.
B  4 Volwassen passagiers meenemen.
C  Staat niet beschreven.

9.3
Wat geeft dit verkeersbord aan? :
A  Omleidingsroute bij problemen of file op autosnelwegen.
B  Route-aanduiding voor pech- en hulpdiensten.
C  Omleidingsroute bij vervoer van gevaarlijke stoffen.

9.4
Waarvoor staat 
de K+R voor 
op dit soort 
borden? 

Noem de namen 
van de steden bij 
de volgende cijfers: 
9.6  1
9.7  3
9.8  6



PAGINA 31 VAN 47

9 - van alles wat
Hoe heten deze E auto’s?                                                                                                                          
9.9

9.10

9.11
Hoe noemen we dit soort auto’s uit 
vraag 9 en 10?                                                                                                                        

9.12
Wat moet er verplicht op elke fiets zitten?
A  Een bel 
B  Een wit achterspatbord
C  Een zadel

9.13
Mag je na een avondje borrelen op de fiets naar huis?
A  Alleen als je niet hebt gedronken.
B  Alleen als je niet meer dan 2 glazen alcohol 
    (0,5 promille) hebt gedronken.
C  Alleen als de afstand korter is dan 3 km.

9.14
Tot welke leeftijd moet een kind in een zitje op de fiets?
A. tot 4 jaar
B. tot 6 jaar
C. tot 8 jaar

Vragen voor de kinderen!                                                                                                                

9.15
Bij welke jongen groeien bomen in zijn 
slaapkamer? 

9.16
Welke teletubbie is paars? 

9.17
Welk klusteam zou je niet inhuren?

9.18
Wat is hun (antwoord van vraag 17) 
uitspraak als ze een klus geklaard 
hebben?

9.23
Welke hoort niet in het rijtje thuis?   
-Mercurius    
-Saturnus                                                                          
-Pluto             
-Mars                                                                                                                 

9.19
Welk  gebruiks-
voorwerp is dit?

9.20
Noem ook het 
merk hiervan.                                                   

9.24
Los de volgende opgave op.
3 kippen = 1 aap
2 apen = 1 koe
2 koeien = 1 paard
Hoeveel kippen is 1 paard?  

9.22
De gemiddelde leeftijd van 21 kinderen en hun meester 
is 11 jaar. Als de meester niet meetelt is de gemiddelde 
leeftijd van de kinderen 10 jaar.
Hoe oud is de meester?

9.21
Welk 
gebruiksvoorwerp is dit?                            
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9 - van alles wat
9.25
Hieronder ziet  u een vierkant verdeeld in vlakken. U vindt in de goodybag 
een vierkant vel . Knip deze in stukjes precies zoals het vierkante voorbeeld 
en leg met deze stukjes de hieronder afgebeelde boot. Gebruik alle stukjes van 
het vierkant. Plak dit op een A4 blaadje en voeg het bij in het antwoordenboek.                                                                                                       
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10 - kuukse feesten
10.1
Naar welk feest in de gemeente Cuijk zouden ruim 8.000 bezoekers komen 
en haalde zelfs het NOS-journaal? 

10.2
Op de foto rechts is een groot Cuijks feest te zien. 
Naar welk sprookje werd dit feest in Cuijk vernoemd? 

10.3
De opening van dit feest vond plaats op een plein in 
Cuijk. Hoe heet dit plein dat te zien is op de foto? 

10.4
Tijdens de 
vierdaagsefeesten 
in Cuijk zorgt DJ Jan 
voor de muzikale 
doorloop. 
Hoeveel jaren heeft 
hij al op zijn vaste 
plekje gedraaid? 

10.6
In welk jaar werd dit 
evenement gehouden? 

Welk feest hoort bij het logo?

10.7

10.8

10.9 10.10

Op 
welk 
evenement hing dit bord meerdere malen?  

10.11
Op welk pand hing dit bord?

10.12
Welke historische gebouw vormde het decor voor 
een ontmoeting tussen oud en nieuw? 

Pandjesjas 

Mediteraan

Drive-in bios

Licht Spectakel

Vlag

Fiets

Oude toren Cuijk

Bomen

Pont

Zand

Avondlicht

Liefdadigheid

10.16
Niet alleen tijdens de Kuukse elfkroegetocht wordt er met een stempelkaart in het dorp gelopen. 
Tijdens de Foodtour Cuijk, georganiseerd door studenten van ROC de Leijgraaf als afstudeerproject 
i.s.m. ruim 30 centrumondernemers van Cuijk, krijgen de bezoekers een stempelkaart met bijbeho-
rende kleur en route. Wat serveerde restaurant Big Street tijdens de foodtour van 2018 en welke 
kleur route moest je lopen om deze te kunnen proeven? 

Vier woorden vormen een verband en omschrijven 
een evenementen. Zoek de verbanden en schrijf 
het juiste evenement op bij het juiste jaartal. 

10.13   1959

10.14   2012

10.15   2018

10.5
Ter ere van welk feest is 
het beeldje, te zien op de 
afbeelding rechts, 
gemaakt.



PAGINA 34 VAN 47

10 - KUUKSE FEESTEN
10.17
Hoe heette deze missverkiezing tijdens een 
evenement in Cuijk? 
10.18
Welk kledingstuk mocht er tijdens dit 
evenement niet gedragen worden door de 
dames? 

10.19
Welke drie personen opende officieel de 
vernieuwde Schouwburg? 
Noem voor- en achternamen. 

10.20
Welk evenement in Cuijk vond in 2014 als laatste plaats voor de Kuukse Kermis? 

10.21
De 36ste kuukse 11 kroegetocht kon, ondanks COVID-19, nog steeds thuis gereden worden dankzij 
het enige echte kroegetochtspel! Er zitten 74 speelkaarten in het spel. 
'En dan kan het zomaar gebeuren dat er een schoonheid naast je aan de bar staat, die vast wel wat 
te drinken lust.' Wat is de titel van dit kaartje waarbij je een deelnemer mag kiezen die drie slokken 
moet nemen?

10.22
Op 1 augustus 2021 werd de eerste Cuijkse 
buurtcamping georganiseerd. De Valuwe TV 
bracht een impressie van deze dag. Hierin 
wordt een quote genoemd die het principe 
van de buurtcamping verwoord. 
Wat is deze quote?

10.23
Vind in deze woordzoeker 17 carnavals-
verenigingen. Zet vervolgens erbij uit welke 
plaats de verenigingen komen. 

Puntentelling: 
10 antwoorden volledig goed = 1 punt 
15 antwoorden volledig goed = 2 punten
17 antwoorden volledig goed = 3 punten
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11 - wereldnieuws

11.5
Welke historische gebeurtenis vond 
hier plaats en in welk jaar?

11.6
Uit welk jaar 
komt deze 
foto?

11.4
Tijdens welke gebeurtenis?

11.1 11.2 11.3

11.7
Welke Stad staat 
hier afgebeeld

11.8
Wie is de be-
langrijke per-
soon die deze 
stad bezoekt 
en in welk jaar 
vindt deze 
gebeurtenis 
plaats?

Wie zitten hier?
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11.9
Welke historische gebeurtenis wordt 
hier uitgebeeld? 

11.10
Van welke activiteit 
is dit logo?

Fietsbruggen. Waar Liggen ze?

11.11 11.12 11.13

11.14 11.15 11.16
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Wie zijn deze heren:

11.17 11.18
11.19

In deze steden vonden belangrijke klimaatconferenties plaats. 
In Welke?

11.22

11.24

11.25

11.21
11.20

11.23
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12 - OVER ONZE VRIENDEN
12.1
Als we het over yoga hebben gaan de gesprek-
ken al gauw over houdingen. We herkennen allemaal 
wel de foto’s van mensen die rekken en strekken en 
soms volledig in de knoop lijken te zitten. Dit doen ze 
o.a. om de energiestroom van Prana te laten stromen. 
Hierdoor komen lichaam en geest in balans. Prana is dus 
de energiestroom in de yoga.
 In Qigong beweegt het lichaam in een flow met meestal 
staand uitgevoerde, vloeiende bewegingen die uit de 
gevechtskunst komen, maar dan met de sierlijkheid van 
een dans. 

Hoe heet de energiestroom die vrij komt in Qigong en 
die de meridianen weer laat stromen om lichaam en 
geest weer in balans te krijgen?

12.2 A
Hoeveel kapiteins besturen het schip van OOvB?

12.2 B
Hoe luiden de voor-namen van diegenen die onlangs 
12,5 jaar kapitein van OOvB zijn?

12.3
Het afgelopen jaar is de daktuin van Boomkwekerij 
Ebben volledig gerenoveerd. Verscholen op het dak 
vind je een groene oase van unieke bomen, fruit- 
gewassen en honderden kruiden. Tussen de vele  
bijzondere planten is er voor Inspyrium ruimte om 
5 tot 600 gasten te ontvangen. Van een vergadering 
in de boomhut tot een borrel aan de vuurplaats. 
Maar hoeveel vierkante centimeter is deze daktuin 
eigenlijk?

12.4
Bij La Tertulia kunt u  terecht voor o.a. overnachtingen, 
bruiloften bedrijfsbijeenkomsten,  uitvaarten  en  kook-
workshops.

Hoeveel jaar bestaat La Tertulia op 25 januari 2023?

Het is niet Toegestaan om bij dit hoofdstuk de joker in te zetten?



PAGINA 39 VAN 47

12 - OVER ONZE VRIENDEN

12.5
Vorig jaar is het Louis Jansenplein compleet 
gerenoveerd door Infrascoop.
Hoeveel Portugese natuursteenkeien liggen er 
in de middelste cirkel van het plein?

12.8
Met wat, van wie, in welke wedstrijd 
en in welke categorie heeft 
Café Tapperij Kansas in juni 2022 een 2e plaats 
behaald?

12.9
De Cha Cha heeft zoals je ziet slechts 2 cha's. 
Je telt in tegenstelling tot eerder nu 
cha cha 1,  in plaats van cha cha cha. 
Wat is het verschil in timing tussen een cha en 
een 1?

12.6
Tandarts aan de maas heeft een tandarts-
gnatholoog in dienst. Met welk vakgebied 
houdt Gnathologie zich bezig?

12.7
Tot welke windkracht kunnen de tenten van 
Verkerk Verhuur worden gebruikt? 
A windkracht 8
B windkracht 9 
C windkracht 10
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12 - OVER ONZE VRIENDEN
12.10
Onlangs heeft makelaardij Twan Poels deze 
4 (nog te bouwen of onlangs gerealiseerde) 
nieuwbouw appartementencomplexen  
verkocht in Cuijk, hoeveel appartementen zijn 
dit in totaal?

 

12.11
Na een verbouwing in het restaurant zijn er 
ook nieuwe suites gebouwd in Hotel Cuijk. 
Deze zijn afgelopen zomer in gebruik  
genomen. Er zijn twee suites geschikt voor 
families en twee suites zijn luxe, ruime 
suites voor twee personen. De nieuwe suites 
zijn uiteraard mooi op de foto gezet. 
Weet jij de naam van de suite op deze foto? 

12.13
Wat is de kleur van 
het kader als je kiest 
voor pakket I en II?

 12.12
 Di-visie branding studio heeft het 
 nieuwe logo en de huisstijl voor de 
 gemeente Land van Cuijk ontworpen. 
 Het volledig Benelux merk-
 geregistreerde logo is opgebouwd 
 uit 3 onderdelen:
 
 De kleur Gebaseerd op de gekleurde blokken van de Brabantse vlag
 
 Het woordmerk 'Land van Cuijk' is speciaal ontworpen en geïnspireerd   
 op een middeleeuws handschrift

 
Het beeldmerk is opgebouwd uit twee leestekens: de accolade en de blokhaak. Accolades en blok-
haken worden toegepast om iets wat bij elkaar hoort samen te voegen. Want van wie is het Land 
van Cuijk? [van ons allemaal}
 
Door de vorm te 'draaien'  wordt het een gestileerd wapenschild wat weer direct verwijst naar de 
Heren Land van Cuijk. 
De binnenruimte van het wapenschild is bewust niet gevuld. Het staat symbool voor een open 
toekomst en een hartelijk welkom voor iedereen. 

De accolade heeft veel (historische) betekenissen. Welke 'accolade' verbindt ons het meeste met 
middeleeuwse verleden en direct met de beroemde 'Heer' van het Land van Cuijk?
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12 - OVER ONZE VRIENDEN

12.14
Wij bij Stevens hebben u Enorm veel te 
bieden. Elke vakman en doe-het-zelver zal 
verbaasd zijn over het enorme assortiment 
in gereedschap, techniek en veiligheid.
Het assortiment is niet voor niets Enorm 
uitgebreid te noemen.
Met de Enorm klantenpas profiteer je nóg 
meer.  De klantenpas geeft jou: Extra kortin-
gen en speciale klantenpasactiviteiten

De klantenpas heeft nog een voordeel, 
noem dat voordeel. Tip %

12.15
Elektroshop Cuijk
Per 1 juli 2022 is het voor alle woningen
in Nederland verplicht op elke etage in de gang 
of hal een rookmelder te plaatsen.
U hebt maar heel kort de tijd om om te vluchten 
wanneer er brand uitbreekt. Het is daarom van 
het grootste belang dat uw rookmelders op de 
juiste plaats hangen. Het is nóg veiliger als u 
ook in elke slaapkamer een rookmelder hebt. Zo 
wordt u snel gewaarschuwd en kunt u uw huis op 
tijd verlaten bij brand.
Hoe lang heb je de tijd om te vluchten wanneer 
er brand uitbreekt?

12.16
De Kuukse elfkroegetocht wordt al 37 jaar ge 
organiseerd door een groep vrijwilligers. 
Inmiddels is de Commissie Kuukse elfkroege-
tocht gegroeid naar 27 leden en eigenlijk is dat 
nog niet genoeg. Geïnteresseerden kunnen zich 
altijd aanmelden.

Het is dan wel handig als je wat ervaring hebt 
met de elfkroegetocht. Vrijwel alle leden van de 
huidige commissie zijn zelf ook fanatieke deel-
nemers geweest. En niet alleen als recreant.... 
Hoeveel van de vrijwilligers van de Commissie 
Kuukse elfkroegetocht heeft in het verleden aan 
de wedstrijd (op rolschaatsen dus) aan de  
elfkroegetocht meegedaan?

12.17
Van welke exotische boomsoort is de boom 
die de tuin van het bedrijfs pand van 
Florius siert?

12.18
In de reclames van Albert Heijn speelt een gezin 
de hoofdrol. De dame (moeder) speelt een  
supermarktmanager van de Albert Heijn. 
Hoe heet dit stel uit de AH reclames?
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12.19
Hoeveel zwarte bussen rijden er 
van Hofmans at Home rond?

12.20
Bij de Gall en Gall in 
de winkel verkopen 
ze "Het Nootklökske". 
Het is een heerlijke 
Walnotenlikeur die 
we samen met Marcel 
Siebers en Harrie Jan 
Loeffen hebben  
ontwikkeld.  

Vanaf welk jaar is ons 
Nootklökske al op de 
markt?

12.21
Als er gekozen wordt voor een renovatie, is 
het raadzaam om ook direct het mogelijke 
energieverlies aan te pakken in uw woning of 
bedrijfspand. Door gebruik te maken van de 
modernste isolatietechnieken is het mogelijk 
om uw energieverbruik drastisch te  
verminderen. Zeker bij gebouwen van oudere 
bouwjaren is het verstandig om energie-effici-
ente technologieën te gebruiken. 
Hoeveel procent vermindering in energiever-
bruik kan er 
worden behaald?
A 50%
B 75%
C 90%

12.22
Wat is dit voor 
een apparaat 
in deze foto?

12.24
Ben je een echte bierliefhebber en probeer jij 
graag de allernieuwste of de meest bijzondere 
biertjes uit? Dan kun je zeker bij Restaurant Smaak 
terecht. Bij ons zul je tal van verschillende soorten 
speciaalbier aantreffen.

Restaurant Smaak heeft meer dan 70 verschillende 
soorten biertjes, hoeveel daarvan zijn alcoholvrij?

12.23
Hoeveel gave, 
praktische, gratis 
STAP cursussen voor 
iedereen tussen de 
18 en 65 jaar biedt 
Vakopleiding Techniek aan?
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12.25
25 november 1981 opende de HEMA in Cuijk 
haar deuren. Wat is de naam van de burgervader 
die het lintje doorknipte?

12.26
Jacobs Rijwielhandel is al meer dan 
85 jaar een begrip in Cuijk en 
omstreden. Wij proberen klanten altijd zo goed 
mogelijk op weg te helpen met elektrische 
fietsen, stadsfietsen en kinderfietsen. Ook voor 
reparatie bent u bij ons aan het juiste adres. 
Indien u vragen heeft over een fiets kunt u bij 
ons langskomen in de werkplaats.

Op onze site kunt u lezen over de E-bike test 
van het AD in 2022, noem de fiets die het beste 
getest is en welke slimme gadget de fiets tot 
een must have maakt bij de liefhebbers.

12.27
Welke bekende 
Cuijkenaar 
vierde in 
2021 
zijn 
vijftig 
jarig 
jubileum 
bij Colt? 12.28

Het bedrijf dat bij dit stukje logo hoort is sinds 
augustus 2019 gevestigd op industrieterrein 
Laarakker-Noord in Haps. Wat was het adres van 
hun vorige locatie en hoe lang hebben ze op de 
vorige locatie met het bedrijf gezeten? 

12.29
Schadenet van Eeden is een bedrijf dat gebruik 
maakt van de nieuwste apparatuur en repara-
tietechnieken op het gebied van autoreparatie. 
Ze hebben veel maatregelen genomen voor een 
duurzame toekomst, waaronder zonnepanelen. 
Daardoor genereren ze meer elektriciteit dan ze 
zelf gebruiken. Hoeveel zonnepanelen zijn er op 
het dak van Schadenet van Eeden geplaatst? 

12.30
De naam van Cafe Toebes 
is bedacht op een avondje 
met vrienden en 
kennissen.

Naar wie is Cafe Toebes 
vernoemd?
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12.31
Op 24 november 2021 waren de gemeente 
raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente 
Land van Cuijk. Het CDA deed mee aan deze 
verkiezingen met 50 kandidaten verspreid 
over het gehele Land van Cuijk. Wat is de 
totale leeftijd in jaren van alle kandidaten 
uit de huidige gemeente Cuijk die op de lijst 
van het CDA staan?

12.32
Hoeveel is het eigen gewicht van het paradepaardje van 
autohulpdienst Ben Heiltjes ?

12.34
12b Fitt / Welke 3 teams 
nemen momenteel deel 
aan de Cuijkse AfvalRace 
2022?

12.33
Wat is de naam van de vrouwelijke 
sushi master bij Jumbo Bosmans ? 

12.37
deze maand 
bestaat Kapsalon 
Gerrits 39jaar. 
Een aantal jaar 
geleden hebben Tamara en Marloes de 
salon overgenomen. Hoeveel jaar is dit geleden?

12.36
Al van jongs af aan is 
RONCO bezig met het  
repareren van witgoed. Uit 
passie voor het werk en de uitdaging om 
een klant zo goed en deskundig mogelijk 
te helpen is RONCO in 2004 gestart met 
de onderneming. Inmiddels een mooie  
locatie aan de Weldaad waar ze klanten 
kunnen ontvangen en waar ze hun werk-
plaats en magazijn houden.
Vanuit waar is RONCO begonnen?

12.35
Lunchroom "De Looierij" is onder-
deel van Stichting Dienstverlening 
Cuijk, opgericht in het voorjaar 
van 2015, maar wat is de officiële 
openingsdag van onze lunchroom 
aan Deken van den Ackerhof 14? 
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12.39
Cash voor Kleren in Cuijk 
doneren voor elke in-
gebrachte kilogram een 
vergoeding aan een lokaal 
goed doel. 

Welke stichting  
ondersteunt Cash voor 
Kleren momenteel?

12.38
Het goed functioneren van een installatie komt 
mede tot stand door de meet- en regeltechniek. 
De afgelopen jaren is de aandacht voor alternatie-
ve energie en duurzame installaties toegenomen. 
Regeltechniek en gebouwautomatisering kan gaan 
over een nieuw te realiseren gebouw, project of een 
renovatie van een bestaand gebouw of installatie. 
Van Haren Installaties kan dit met afstandsbeheer 
installeren, monitoren en onderhouden. 
Over welk systeem gaat het hier?

12.40
EERSTE HULP BIJ INRICHTEN BIJ VIA 
CANNELLA
Ben je uitgekeken op je interieur. Heb je 
een oppepper nodig waardoor je kamer 
of ruimte weer 'nieuw' is? Of mis je nog 
net die eyecatcher? 
Met een goed en snel advies creëert u 
uw eigen sfeer. Het is namelijk belang-
rijk dat u zich prettig voelt in eigen huis. 
Wij willen u graag helpen bij het vinden 
van de juiste producten die bij u passen. 
Via Cannella legt daarbij de verbinding 
tussen meubels en woonaccessoires. 
Een mooi kussen of prachtige vaas kan 
al de juiste uitstraling geven. 
Met wie maakt u een afspraak voor inte-
rieur advies?

12.41
Friyay! Burgertime? 
Heerlijke verse Street-
burgers in vele  
varianten.  Altijd vers 
en altijd lekker bij  
Station Street Café. 

Hoeveel varianten  
burgers hebben wij op 
ons menu staan?

12.42
Xciting Events; 
specialist in evene-
menten om nooit te 
vergeten
Wij richten ons niet 
op volume, maar op 
kwaliteit.  
Wij ontzorgen jou en 
realiseren het event van idee tot evaluatie. Persoonlijk, betrokken en dat ervaar je al snel als relaxt 
en erg vertrouwt.    Wat maakt ons anders? 

12.43
Chef's Culinair - Hoe heette de Grotestraat in Cuijk lang geleden?
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12.44
In 1902 begon Jan Roelofs, 
een ondernemende boer, 
met het verzorgen en ver-
volgens slachten van zijn 
eigen vee, wat hij verkocht 
op zijn bakfiets. 
In welk dorp verkocht hij 
zijn vlees?

12.46
Het 50-jarig jubileum. Dat vieren we groots, 
met de ‘Kepser Pro-Metaaldagen’. In hetzelfde 
jaar voeren we een fors uitbreidingsproject 
uit. Er verrijst een nieuwe productiehal, die de 
totale oppervlakte van de 
bedrijfshuisvesting op 10.000 vierkante meter 
brengt.
In welk jaar vond het 50-jarig jubileum plaats?

12.45
Chance 
for dance 
biedt vanaf 
november JUMP2BFIT 
groepslessen aan
Een low impact/high in-
tensity intervaltraining.
Deze training is na-
melijk gebaseerd op 

eenvoudige sprongen en is perfect voor mensen 
die gewicht willen verliezen, hun lichaam willen 
verstevigen, hun conditie willen verbeteren en 
nieuwe energie willen krijgen. Geschikt voor 
iedereen dus ook voor kids al vanaf 7 jaar!!
Waar spring je op bij de jump2bfit groepsles?

12.49
op onze website geven wij uitleg over de bete-
kenis van RAL 7015.
Waar staan de letters RAL voor?

12.47
Horizon heeft verschil-
lende siropen voor de 
koffie. Noem 5 van de 7 
verschillende siropen op 
die Horizon in hun koffie 
serveert.  

12.48
Hoe heet de moeder organisatie van 
“Van Hessen”?
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Hoe nu verder?

Het antwoordenboek vanavond op tijd inleveren in Cafe-Tapperij Kansas 
met de geknutselde fietsbrug. De brug wordt ter plekke gecontroleerd en gecheckt 
op de verschillende criteria. Het Kwisboek hoeft niet ingeleverd te worden.
 
Dan stoom afblazen en bijkomen van de quiz-stress tijdens de afterparty in 
Cafe-Tapperij Kansas! 

Uiteraard zijn we weer erg benieuwd naar jullie reacties.

De organisatie heeft enkele weken de tijd om alle antwoorden te beoordelen en de 
punten aan de teams toe te kennen. Een ware topprestatie van de organisatie. 
Jullie blijven zolang in spanning. 
Houd de website en facebook in de gaten voor het geval er nieuws te melden is. 
Ook kun je meedoen aan de gezonde rivaliteit en aan discussies die ongetwijfeld 
op straat gaan ontstaan.

En dan?

Dan volgt de grote ontknoping op 10 december 2022!
Op zaterdag 10 december is in Dans- & Partycentrum Verhoeven vanaf 20.30 uur 
de spannende prijsuitreiking. De zaal is open vanaf 20.00 uur en we gaan er een 
gezellige avond van maken met de presentatie van een aantal antwoorden en 
oplossingen, een greep uit de verrassende antwoorden gegeven door de 
verschillende teams, een serieuze eindranglijst en natuurlijk met als climax 
de bekendmaking van de prijswinnaars van de vijfde Kuukse Kwis.

Dat alles omlijst door de geweldige muziek van de Cuijkse popgroep FFF onder-
steund door deejay Marco-O. 

Het antwoordenboek zal met de antwoorden vanaf 12 december op 
onze website te vinden zijn! Bedankt weer voor jullie deelname!

De organisatie van de Kuuks Kwis.


