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1. Vùr de kiendjes
Nederland is opgedeeld in 12 provincies zoals
je hier op de kaart ziet.

1.

A: Schrijf de naam van provincies 4 en 7 op. [1]
4:
7:

B:

Weet je ook welke hoofdstad bij de provincie hoort? [1]
4:

2.

7:

Muziek is gezellig, zeker als je lekker mee kunt zingen. Je moet de
letters van de woorden en zinnen nog wel in een goede volgorde zetten
om het liedje goed mee te kunnen zingen. Schrijf op om welk liedje het
gaat. En weet je ook voor welke gelegenheid dit liedje is geschreven? [1]
!eeeohw – mopmopmorap – moraad, sey
Dnor teh ni rekkel negnirps ew
Aj aj tif sno necnuob ew
Alaltif sno neggoj ew
mopmopmorap – moraad, sey
Dnor teh ni rekkel negnirps ew
Aj aj tif sno negniz ew
Alaltif sno nengiws ew

Pagina 4 van 66

1. Vùr de kiendjes
3.

4.

Boeken lezen is altijd fijn. Je kunt je helemaal
inleven in een andere wereld. Hiernaast zie je
een flaptekst van een boek. Weet jij de titel
van dit boek? We willen ook graag weten welk
deel het is in de serie. Schrijf het antwoord
hieronder op. [1]

Het meisje op deze foto is
inmiddels een bekende Udense.
Dat komt omdat zij in 2020 heeft
meegedaan met The Voice Kids.
Ondanks dat zij erg goed kan
zingen, heeft ze het jammer
genoeg niet gehaald tot de finale.

A:

Hoeveel vriendinnen stonden met haar ouders
in het ‘aquarium’ bij de Blind auditions? [2]

B:

Met welk programma heeft zij in 2021 meegedaan? [2]

5.

TikTok is helemaal hip!
Het staat vol met filmpjes van dansjes. Wij vinden
het leuk als jij, samen met een ander teamlid,
de cha cha slide nadoet [1]
Zorg ervoor dat we op het filmpje kunnen zien voor
welke team jij speelt. Vul onderstaande vraag in:
 Ik vind het goed dat mijn filmpje getoond wordt tijdens de prijsuitreiking

 Ik vind het niet goed dat mijn filmpje getoond wordt tijdens de prijsuitreiking
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1. Vùr de kiendjes
6.

A:

Welke bewering is juist? [1]
A

3

B

6

C
D

9
9
3
12
1
3

van de kerstballen is zilver
van de kerstballen is zilver
van de kerstballen is zilver
van de kerstballen is zilver

B:

De kerstman kijkt een film die 90 minuten duurt.
Hij begint met kijken om 18:45 uur.
Hoe laat is de film afgelopen? [1]

C:

De kerstman heeft een groot feest. Bij zijn huis kunnen
3800 auto’s staan. Tijdens het feest staan er 3125 auto’s
geparkeerd. Hoeveel plekken zijn er nog vrij? [1]

7.

Hiernaast een afbeelding waarin je drie
Disney figuren kunt herkennen.

Schrijf hun namen hieronder op? [3]
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1. Vùr de kiendjes
8.

De woorden die onder de puzzel staan, streep je allemaal in de puzzel weg.
Schrijf het woord dat overblijft in het antwoordvak. [1]

BALLONNEN – CADEAUS – FAMILIE – FEEST – HAPJES – JARIG –
KAARSJES – KAARTJES – RANJA – SLINGERS – SPELLETJES – TAART –
TRAKTEREN – UITPAKKEN – VERSIERING – VLAGGETJES
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1. Vùr de kiendjes
9.

In de zomervakantie van dit jaar kon je bij Take Ten goedkoop naar de
film. Hierbij had je de keuze uit 5 verschillende films.

A:

Hoe heette deze actie bij Take Ten? [1]

B:

Noem minimaal 3 titels waar
je uit kon kiezen. [1]

10
.

Vorig jaar was er ook een andere
leuke film te zien in de bioscoop.
De filmposter zie je hier links
afgebeeld.

A:

B:

Weet jij de volledige titel van deze
film? [1]

Wanneer was deze film voor het eerst in de bioscoop te zien
(maand + jaar)? [1]
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1. Vùr de kiendjes
11
.

Hieronder zie je twee foto’s van het bestuur van de Ujese kwis.
De foto’s zijn niet aan elkaar gelijk. Bij acht bestuursleden zijn negen
veranderingen te zien op de onderste foto. Schrijf op bij welk bestuurslid
je welk verschil ziet. Eventuele veranderingen veroorzaakt door zon en
wind tellen niet mee. [4]

Einde kleine kwis
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1. Vùr de kiendjes
12
.

Bordspelletjes zijn altijd een leuk tijdverdrijf.
Weet jij bij welke 3 spelletjes onderstaande stukken horen? [1]

13
.

Met carnaval krijgen steden en dorpen in Noord-Brabant een andere
naam. Zo worden Kruikenstad en Lampegat door een snelweg met elkaar
verbonden. Schrijf op over welke plaatsen het hier gaat en welke
snelweg deze plaatsen met elkaar verbindt. [2]

14
.

Hieronder nog een stukje tekst van een lied waarop niemand tijdens
carnaval stil kan blijven staan. Om mee te kunnen zingen moet je de
tekst wel in de goede volgorde hebben. Schrijf de titel en artiest op van
dit lied [1]
Tis jammer van de zolder
Hakken, beuken, springen
Welkom in de feesttent
Maar het dak, dat gaat eraf
De hut gaat uit z'n bol
Doe maar lekker maf
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1. Vùr de kiendjes
15
.

Voor de echte liefhebbers van lezen
hebben we hier nog een vraag over
een leuk boek.
Heb jij enig idee van welk boek deze
flaptekst is? Schrijf de volledige titel
hieronder op. [1]

16
.

Huisdieren zijn leuk om te hebben. Het levert ook wel veel werk op.
Je moet namelijk hun poep altijd opruimen. Weet jij welk huisdier bij
welke poep hoort? Schrijf in het antwoord vak de juiste letter achter het
cijfer. [3]

1.

2.

3.

A.

5.

C.

B.

D.

1:
2:

4.

E.

3:
4:
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5:

1. Vùr de kiendjes
17
.

Het programma legomasters was zowel
vorig jaar als dit jaar een dikke hit. Het
programma werd uitgezonden op RTL4.
Teams moesten de mooiste bouwwerken
maken en er waren zelfs thuisopdrachten
te maken.

A:

Met hoeveel kinderstemmen hebben de winnaars dit jaar gewonnen? [1]

B:

De winnaars waren Thomas en Roy.
De prijs bestond onder andere uit
een beker.
Teken hiernaast hoe de beker
eruit zag die zij hebben
gewonnen. [1]

18
.

De afgelopen 2 jaren stonden
voornamelijk in het teken van Corona.
Het virus is gemakkelijk over te dragen
op andere mensen en daarom heeft onze
regering een aantal maatregelen bedacht
om deze verspreiding te voorkomen.
Schrijf minimaal 2 maatregelen op die
bedacht zijn. [2]
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1. Vùr de kiendjes
19
.

In Nederland is het altijd druk op de weg. Daarom is het belangrijk om
de verkeersregels goed te kennen. In deze vraag wordt je kennis van
verkeersborden op de proef gesteld. Schrijf op wat deze borden
betekenen. [3]

20
.

Snoepen is altijd lekker. Dat je dan geen zin meer hebt in eten maakt
natuurlijk niet veel uit. Hieronder afbeeldingen van snoepjes. Weet jij
welke snoepjes hier zijn afgebeeld? [1]
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2. De jeugd van Vrúger
1.

De vele spaaracties in supermarkten zijn tegenwoordig niet te ontlopen.
Zo zijn er zegeltjes, knuffels, moestuintjes enz. Fabrikanten beseften al
vroeg dat lokale mond-tot-mondreclame niet meer volstond.
Geruime tijd geleden
ontstond zo een gratis
krantje dat naast reclame
ook een stripverhaaltje
bevatte.
Om het vervolgverhaal bij te
houden was het zaak
wekelijks het
olie/petroleumblik (wat o.a.
gebruikt werd om op te
koken) te laten vullen.
Hoe heette dit, één van de
eerste, reclamestripfiguurtje? [1]

2.

Op deze geluidsdrager stond
als reclame kleine verhaaltjes
over 3 jonge huisvrouwen of
over 3 vrienden.
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2. De jeugd van Vrúger
2.

A:

Wat waren de namen van deze 3 jonge huisvrouwen? [1]

B:

Wat waren de namen van de 3 vrienden? [1]

C:

Hoe heette het merk dat deze reclame gebruikte? [1]

3.
In 1970 waren bovenstaande munten verkrijgbaar. Vóór deze actie had
dit bedrijf een andere muntenactie (hierbij waren twintig munten te
verzamelen). Hoe heette deze verzameling aan munten? [1]
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2. De jeugd van Vrúger
4.

De Trap-in heeft een vaste plaats
verworven in de Udense gemeenschap.
Vele duizenden jonge (en minder
jonge) Udenaren doorkruisen per fiets
Uden om gelden bijeen te brengen voor
de missionarissen. De naam Trap-in
komt voort uit een wandeltocht die
hetzelfde doel beoogde.
Hoe heette deze wandeltocht? [1]

5.

Rond 1924 begon de ontwikkeling van de film met geluid op te komen en
aan het einde van de negentiende eeuw leidde e.e.a. tot het ontstaan
van de filmzaal ('cinema'). In 1939 werd ook in Uden een bioscoop
geopend. Hoe heette deze bioscoop én in welke straat was deze
gevestigd? [1]
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2. De jeugd van Vrúger
6.

In 1969 werd er massaal
gekeken naar een
Nederlandse filmquiz op TV.
Hoe heette dit Tv-programma?
[1]

7.

In 1972 zond de VPRO een programma uit dat over de stomme film ging.
Hoe heette dit Tv-programma? [1]
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2. De jeugd van Vrúger
8.

Niet alleen filmprogramma’s deden het goed op tv.
Muziekprogramma’s trokken ook veel jeugdige kijkers.

A:

Hoe heette het tv-programma van de Nederlandse omroep VARA met
populaire muziek en interviews met muzikanten oorspronkelijk? [2]

B:

In dit tv-programma was er een wedstrijd van kijkers in de rol van DJ.
Wat ontving de winnaar? [1]

9.

Hoe heette het
jongerenprogramma
waarin als eerste
de Earrings
op tv te zien waren? [2]
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2. De jeugd van Vrúger
10.
Hoe heet deze presentator uit 1965? [2]

11.

Deze afbeelding komt uit de officiële video van een bekend popnummer.

Wat is de naam van dit nummer inclusief de popgroep? [1]
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2. De jeugd van Vrúger
12.

De film zoals wij deze nu kennen heeft zich ontwikkeld van een zwartwitproductie tot een digitaal meesterwerk. Schrijf achter de afbeelding de
naam van de oude film.

A:
[1]

B:
[1]
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2. De jeugd van Vrúger
13.

Sitcoms waren ook vroeger erg populair.
Hieronder zie je 3 foto’s van het decor uit een populaire Tv-serie.
Schrijf naast de foto de naam van de Tv-serie.

A:
[1]

B:
[1]

C:
[1]
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2. De jeugd van Vrúger
14.

De foto hieronder is van een hond uit een bekende Tv-serie.
Wat is de naam van deze Tv-serie, de naam van de hond én het ras
van de hond? [1]

Tv-serie:
Naam hond:
Ras hond:

15.

Ook westernseries waren populair!
Wat is de naam van deze western, de
naam van de acteur en de naam van het
personage die hij speelde? [1]
Westernserie:
Naam acteur:
Naam personage:
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3. Sport
1.

Olympisch eremetaal
Nederland was dit jaar weer erg succesvol op de Olympische spelen.
Van welke medaillewinnaars zie je hier de silhouetten?

A:

B:

[1]

[1]

C:
[1]

2.

Een kampioen in de gelederen
Welke vijfvoudig wereldkampioen heeft zich aangesloten bij een Udens
team dat sinds september van dit jaar weer competitie speelt? [1]
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3. Sport
3.

Onbekende sporten
Van enkele minder bekende sporten zijn in 2020, ondanks de
coronacrisis, wereldkampioenschappen gehouden. Hieronder zie je de
sport met de vlag van een land (individueel/team/man/vrouw) dat
wereldkampioen is geworden. Hoe heten deze sporten?

A:
[1]

B:
[1]

4.

Olympische Ringen Welke unieke prestatie verbindt deze sporters? [1]
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3. Sport
5.

Bal kwijt? Waar bevindt zich de bal? [1]

1:
2:
3:
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3. Sport
6.

Gemengd Dubbel Welke sporters zie je hier?

A:

B:

[1]

[1]

7.

Sport is emotie In de sportwereld komen veel emoties voorbij.

A:

Wie zijn deze sporters, en wat is
er gebeurd? [1]

B:

Wie is deze keeper en waarom is
hij emotioneel? [1]
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3. Sport
8.

Clubwissel In elke sport wisselen spelers van club, zelfs Messi.
Van welke Nederlandse sporters (handbal, hockey, voetbal, volleybal) zie
je hieronder de shirts van de clubs waarvoor zij speelden/spelen?

A:
[1]

B:
[1]

C:
[1]

D:
[1]
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3. Sport
9.

10.

Hieronder zien we vier personen uit de sportwereld, welke sport
beoefent/beoefende hun levenspartner? [2]

Formule 1 geeft je vleugels
Dit jaar was de strijd om het wereldkampioenschap voor het eerst in
jaren écht spannend! Voordat Max Verstappen in een Formule 1-auto
stapte, was het Nederlands volkslied al eens eerder te horen bij de
Formule 1. Waar was dit? [1]
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3. Sport
11.

Beter een goede buur
dan een verre vriend

A:

Hockeyclub Uden krijgt nieuwe overburen, wie? [1]

B:

Wie is de coach van Dames 1 van Hockeyclub Uden? [1]

C:

Wie zijn de coaches van het seniorenteam van de overburen? [1]

12.

Buitensport Vanwege Corona sloeg Nederland massaal aan het
buitensporten. Waar bevinden zich deze buitensportlocaties?

A:

B:

[1]

[1]

Einde kleine kwis
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3. Sport
13.

14.

Interview
Luister goed naar het fragment
behorende bij deze vraag op
https://ujesekwis.nl/kwisvragen-2021/.
Welke (oud-)Ujese sporters hoor je
hier? [2]

Euro 2020
Dit jaar kon ook het EK voetbal weer
plaatsvinden, verdeeld over meerdere
steden.

A:

In welke twee steden werden de meeste
reguliere doelpunten, dus geen
penaltyseries, gescoord? [1]

B:

In welke stad floot het vaakst een Nederlander? [1]

C:

Uit welk land kwam deze fanatieke fan? [1]
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3. Sport
15.

Goede grond De Verenigde Staten van Amerika stonden aan het einde
van Tokyo 2020 bovenaan de medaillespiegel. Welk land won echter
verhoudingsgewijs de meeste medailles op basis van inwoneraantal? [1]

16.

Ujese verenigingen Er zijn een hoop Ujese sportverenigingen, bij
sommige sta je wellicht niet eens stil.

A:

Bij welke Ujese vereniging start bij een bepaalde discipline, de race met
2 minuten inrijtijd, gevolgd door 8 heats van 2 minuten? [1]

B:

Bij welke Ujese vereniging wordt rond Sinterklaas een toernooi
gehouden, vernoemd naar een lekkernij die anijs bevat? [1]

C:

Vier verenigingen in Uden beoefenen dezelfde sport, waarbij je in paren
speelt. Welke verenigingen zijn dit? [1]
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3. Sport
17.

Sportprogramma’s
De televisie wordt overladen met
sportprogramma’s. Luister naar het
fragment bij deze vraag op
https://ujesekwis.nl/kwisvragen-2021/.
Van welke programma’s hoor je hier
(een gedeelte van) de intro’s? [2]

18.

Bekerstrijd
In 2021 is er om vele bekers gestreden. Welke beker zie je hier en wie
won hem dit jaar?

A:

B:

[1]

[1]
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3. Sport
19.

Ujes voetbal

A:

Bij welke “Ujese” voetbalvereniging betaalde je in 1950
fl. 1, 50 per kwartaal? [1]

B:

Welke Ujese voetbalvereniging telt zes leden van verdienste,
waarvan er twee zijn overleden? [1]

20.

Rode kaart
Hoe vaak is op het EK voetbal,
door toedoen van de VAR een rode
kaart uitgedeeld? [1]
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4. Skón aauw Úje
1.

Het inkomen per hoofd van de bevolking in Uden, na de 2e wereldoorlog,
behoorde tot het laagste van Nederland.
Snelle industrialisatie werd een oplossing voor dit probleem.
Uden is hiervoor zelf industriehallen gaan bouwen.
Samen met een andere plaats in Nederland heeft Uden hiermee de
landelijke primeur.
Wat is de naam van deze andere plaats? [1]
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4. Skón aauw Úje
2.

A:

Op welke datum werd het gemeentelijk industriepark officieel geopend? [1]

B:

Wat is de naam van de persoon die de officiële opening heeft verricht
én wat was zijn functie in die tijd? [1]
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4. Skón aauw Úje
3.

De gemeente Uden stichtte het ruim 41 hectare grote gemeentelijke
industriepark “Liessent”, dat volledig bouwrijp werd gemaakt.
Hoe is de naam “Liessent” ontstaan? [1]
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4. Skón aauw Úje
4.

De industrialisatie ging gepaard met de komst van de vliegbasis Volkel.
Niet alleen de economie maar ook het verenigingsleven kreeg een
enorme impuls door de komst van de Koninklijke Luchtmacht naar Uden.

A:

Aan wie werd het vliegveld in 1946 toegewezen nog voordat de
Kon. Luchtmacht zich hier vestigde? [1]

B:

Wie was commandant van de vliegbasis Volkel in 1955? [1]

5.

In verband met de aanwijzing van Uden tot ontwikkelingskern in 1959,
was het noodzakelijk de nodige maatregelen te treffen om tijdig de
beschikking te verkrijgen over nieuw bouwrijp industrieterrein.

A:

Hoe heet dit tweede industrieterrein? [1]

B:

Welke fabriek startte als eerste op dit tweede industriepark? [1]
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4. Skón aauw Úje
6.

Door de vestiging van industrieën en bedrijven werd Uden ook
aantrekkelijk voor mensen van buiten Uden. Dit resulteerde in verdere
ontwikkeling van woningbouw, werkgelegenheid, winkelvoorziening,
onderwijs en recreatie.

A:
De meeste woningen
werden aanvankelijk door
de gemeente gebouwd. Op
welke datum is het huidige
gemeentehuis officieel
geopend? [1]

B:

Op welke locatie waren het gemeentebestuur en een gedeelte van de
secretarie gevestigd tijdens de bouw van het huidige gemeentehuis? [1]

C:

Op welke locatie was de afdeling Bevolking gevestigd tijdens de bouw
van het huidige gemeentehuis? [1]

D:

Omcirkel het juiste antwoord bij onderstaande meerkeuzevragen.
Uit hoeveel woningen bestond de woningvoorraad op 01-01-1947
van de gemeente en woningbouwstichting tezamen? [1]
A:

E:

22

B.

46

C.

103

D.

218

Wat was het aantal woningzoekenden in Uden op 01-01-1957? [1]
A.

1413

B.

1955

C.

2008
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D.

2376

4. Skón aauw Úje
7.

In een later stadium trad de gemeentelijke woningbouwstichting
meer op de voorgrond.

A:

Op welke datum is de Stichting Volkshuisvesting opgericht? [1]

B:

In welk jaar is de SVU verzelfstandigd? [1]

C:

In welke straat was de SVU (tegenwoordig Area) te bezoeken voor de
verhuizing naar Leeuweriksweg 12? [1]
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4. Skón aauw Úje
8.

Op 30-12-1963 besloot de raad tot het bouwen van een markthal over te
gaan, in de eerste plaats bestemd voor het houden van de biggenmarkt.
Hoe hoog zijn de totale kosten inclusief de grondkosten destijds
geraamd/begroot? Een afwijking van 10% wordt goed gerekend. [1]

De veiling in Uden was
één van de belangrijkste
handelsplekken,
ontmoetingsplek voor
boeren, tuinders en
werkgelegenheid in Uden
e.o. Er werd voor die tijd
erg veel geld omgezet op
de veiling N.C.B. Wat was
de aanvoer en geldelijke
omzetten over 1965? [1]

9.

Omcirkel het juiste antwoord.
A. fl 3.888.855

B. fl 4.022.837

C. fl 4.568.924
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D. fl 5.473.896

4. Skón aauw Úje
10.

Welke 2 bedrijven zijn gevestigd geweest op deze locatie? [1]

11.

In 1969 werd in Uden een schoenenbedrijf (dat later bekend werd onder de
naam Schoenenreus) opgericht. De eerste verkoop vond plaats in de
garage van de oprichter.
Wat is de naam (voor- en achternaam) van deze man en in welke straat
bevond zich deze garage? [1]
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4. Skón aauw Úje
12.

Door de komst van een farmaceutische onderneming naar Uden, kozen
meerdere bedrijven op het gebied van de medische/farmaceutische
technologie ook voor Uden. Hierdoor werd Uden, in deze sector, een
bekende plaats. Welke farmaceutische onderneming bedoelen wij en in
welk jaar heeft zij zich gevestigd in Uden? [1]

13.

A:

Welke supermarkt is maar liefst op
drie locaties in het centrum
gevestigd geweest? [1]

B:

Welke Supermarkt opende haar
eerste Nederlandse vestiging in
Uden? [1]
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4. Skón aauw Úje
14.

Uden heeft door de jaren heen vele verschillende evenementen gekend
in het centrum.
Eén daarvan, in de jaren 70/80, was vooral gericht op kunstenaars.
Hoe heette dit evenement? [1]
Omcirkel het juiste antwoord.
A. Uden biedt kunst
B. Uden uit de kunst
C. Kunstig Uden
D. Kunst maakt Uden

Pagina 43 van 66

5. De Jeugd van tiggewórrig
1.

In een video van het YouTubekanaal ‘DAY1’ rijdt JayJay Boske samen
met DJ La Fuente door Uden. In deze video spuugt Jayjay een dropje
door het raam naar buiten.
In welke straat spuugt
JayJay het dropje naar
buiten? [2]

2.

Onderstaande symbolen informeren of een televisieprogramma of film
schadelijk kan zijn voor jongeren. Dit gebeurt met leeftijdsaanduiding,
maar ook zijn er pictogrammen die de reden van het advies aanduiden.

Welke drie symbolen zijn verstopt achter
het Ujese Kwis logo? [1]

Pagina 44 van 66

5. De Jeugd van tiggewórrig
3.

Hiernaast zie je een afbeelding uit een scene
van een populaire Netflix-serie.
Wat is de Nederlandse naam van het
kinderspel dat hier wordt gespeeld? [1]

4.

Tijdens deze donkere dagen is fietsverlichting erg belangrijk voor de
verkeersveiligheid. Daarnaast kost het veel geld wanneer je je verlichting
niet op orde hebt en je hiervoor een boete krijgt.
Dit terwijl je voor €1,39 al een voor- en achterlicht kunt kopen bij de
Action.
Hoeveel van bovengenoemde setjes fietslampjes kun je bij de Action
kopen voor het boetebedag inclusief de administratiekosten? [1]
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5.

Vul onderstaand schema in met
merknamen van energiedrankjes.
Welk woord ontstaat hieruit? [2]

6.

Dit jaar mochten we gelukkig weer naar Festyland.
Maar niet iedereen kon kaartjes kopen.

Voor welke datum moest je geboren zijn om kaarten te kopen voor de
afgelopen editie van Festyland? [1]
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7.

Door het gebruik van drugs belanden elk jaar helaas nog te veel mensen,
waaronder vaak ook jongeren, in het ziekenhuis Bernhoven.
Nu kent iedereen de Brabantse drugscrimineel Ferry Bouman wel, maar
kennen we ook de risico’s van de verschillende drugs?

Geef aan welke 2 meest voorkomende risico’s het best passen bij
onderstaande soorten drugs. Los van het feit dat alle genoemde drugs
zeer verslavend kunnen zijn. Kies uit onderstaande drugs: [2]
XTC – Lachgas – Ketamine – Cocaïne - Benzo’s – GHB - Cannabis
Kans op bewusteloosheid

Blaren in keel of slokdarm

Angst en verwardheid

Oververhitting

Zuurstoftekort in hersenen

Longen bevriezen

Hartritmestoornis

Uitputting

Hevige buikpijn

Geheugenverlies

Spierverslapping

Sufheid

Vruchtbaarheid verminderd

Luchtwegen beschadigen
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8.

Android of IOS?
Wij denken dat iedereen de discussie wel heeft gevoerd over welke
smartphone nou beter/fijner/sneller etc. is. Een ding is zeker, de site van
de Ujese Kwis werkt op beide besturingssystemen!
Maak een foto waarop minstens
4 zichtbaar verschillende*
smartphones te zien zijn met
hierop de nieuwe Ujese kwis
website. [4]

* Let op:
•
•
•
•
•

Minimaal 4 verschillende types smartphones
Minimaal 3 verschillende merken smartphones
Minimaal 2 verschillende kleuren smartphones (zonder hoesje)
Minimaal 1 Android smartphone
Minimaal 1 iOS smartphone

Upload de foto + teamnummer vervolgens op de bijgeleverde USB stick
onder de naam: teamnummer_SMARTPHONES

9.

Er zijn verschillende modellen petten.
Weten jullie hoe deze modellen genoemd worden? [1]
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10.

Wij zijn natuurlijk super trots op ons logo. Zo trots dat wij deze over het
logo van andere bekende merknamen hebben geplakt. Kun jij deze logo’s
nog herkennen? Benoem per logo de naam van het merk.

A:
[1]

B:
[1]

11.

Tegenwoordig gebruiken we steeds meer emoji’s. Dit scheelt vaak veel
tekst en men weet toch wat er bedoeld wordt. Benoem de voor- en
achternaam van de Nederlandse artiest bij de onderstaande emoji’s:

A:
[1]

B:
[1]

C:
[1]

D:
[1]
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12.

A:
[1]

Overal in Nederland is de vraag naar (starters)woningen enorm.
Gelukkig worden er in Uden volop nieuwe woningen gebouwd.
Noem de straatnamen van onderstaande nieuwbouw appartementen:

B:
[1]

C:
[1]

Einde kleine kwis
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13.

Door de Corona-maatregelen waren de diploma-uitreikingen ook anders
dan normaal.
Eind schooljaar 2020 waren er twee gezinnen in de regio waarbij 3 of
meer gezinsleden tegelijkertijd zijn afgestudeerd. 5 hiervan ontvingen
hun diploma van het Udens College. Dit bijzondere nieuws haalde in
beide gevallen zelfs de Brabantse krant.
Wat zijn de voornamen van alle,
op het Udens College,
afgestudeerden uit deze twee
gezinnen? [2]

14.

Het is voor scholen ieder jaar een uitdaging een interessant lesrooster in
elkaar te draaien. Onderstaand tref je een voorbeeldlesrooster aan.
Weet jij van welke Udense school dit is? [1]
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15.

We kennen vele edities van Festyland, dus ook vele verschillende
festivalbandjes. Onderstaand zie je een aantal bandjes.
Zet de letters in de juiste volgorde van oud naar nieuwe festival jaren. [2]

A:

B:

C:

D:

16.

In de jublileumeditie 20 jaar ‘Wie Is De Mol’ speelde voor de tweede keer
de Ujèse beautyvlogger Nikkie de Jager mee.
Hieronder een afbeelding van Nikkie die de test aan het maken is.

Wat was de naam van deze aflevering? [2]
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17.

De eerste keer dat Nikkie meedeed aan WIDM heeft ze zelf de beslissing
genomen om te stoppen. Dit deed ze door de test expres verkeerd in te
vullen waardoor ze een rood scherm kreeg.

Noem de naam van de aflevering waarin Nikkie deze test maakte? [1]

18.

De enige echte Ujese kroegentocht is altijd een groot feest. Door de
Corona-crisis lijkt de laatste kroegentocht alweer een eeuwigheid geleden.
Laten we hopen dat we volgend jaar weer gezellig samen de Ujese
kroegen kunnen afgaan. Maar tot die tijd kunnen we gelukkig nog altijd
terugblikken op de flitsende aftermovie van 2020.

A:

In deze aftermovie is een prins carnaval te zien.
Op welk tijdstip komt hij in beeld en wie is dit? [1]

B:

Wie was zijn adjudant? [1]
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19.

We kennen in Uden verschillende bekende YouTube beroemdheden. We
vragen ons af hoeveel jullie van Thorben afweten.

A:

Bij welke Ujèse voetbalclub was Thorben vroeger lid? [1]

B:

Maak de volgende Fortnite namen af. [2]
Anarchy…

…Domain

Fatal…

...Grove

Lonely…

…Palms

Polar…

…Shores

Weeping…

…Corner
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20.

Veel jongeren dragen regelmatig een pet. Of we deze nu echt dragen
voor de zon of omdat we simpelweg geen zin hebben om ons haar te
doen, er is keuze genoeg.
Kun jij aangeven van welke merken onderstaande petten zijn?

A:
[1]

B:
[1]
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1.

Het dagelijkse televisieprogramma Op1 was op
bezoek in de Kruisherenkapel in Uden. Er waren
veel Udense gasten aanwezig die steeds van
plaats verwisselden.

A:

Welke Udenaren zaten er bij de opening bij de presentatoren aan tafel?
[1]

B:

Vanuit welke rol/functie waren zij uitgenodigd te komen spreken? [1]

2.

Om samenscholing te voorkomen
heeft de gemeente maatregelen
genomen.
Eén van de maatregelen was het
plaatsen van tijdelijke
parkeerverboden.

A:

Op welke plaats is bovenstaande foto genomen? [1]

B:

Hoe hoog was de boete (zonder administratiekosten) die je hier kreeg als
je hier toch je auto parkeerde? [1]
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3.

Artiesten zochten vorig jaar hun
toevlucht tot alternatieve
locaties. Op de afbeelding zie je
een optreden op een zeer
bijzondere plek in Uden.
Vele inwoners konden gratis
meegenieten.
Welke 2 personen gaven dit concert? [1]

4.

In het Bevrijdingspark bevindt zich sinds juli 2020 een kleurrijk
regenboogpad. Met dit zogenaamde ‘gaybrapad’ laat de Gemeente Uden
zien de LHBTQ-gemeenschap te steunen.

A:

Welke organisatie heeft het initiatief genomen voor dit project? [1]

B:

Noem de namen op de
foto hiernaast van links
naar rechts? [1]

Pagina 57 van 66

6. Úje 2020 - 2021
5.

In 2020 is van dit kunstwerk
(zie foto links) een tweede
oplage verschenen.
Dit prachtige werk laat zien
waar Uden trots op kan zijn.
Wat zijn de namen van de
beide kunstenaars (voor- en
achternaam)? [1]

A:

B:

6.

Eén van deze kunstenaars heeft in datzelfde jaar geëxposeerd in Uden.
Wat was de naam van zijn tentoonstelling en tijdens welke periode was
deze tentoonstelling te bezoeken? [1]

We hebben veel te danken aan de helden
van Bernhoven. Tijdens de crisisperiode is
er een documentaire gemaakt over de
hectische tijd in het ziekenhuis.
Wat is de voornaam van de patiënte die
vanaf de eerste hulp tot aan ontslag
gevolgd is? [3]
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7.

Tijdens het Eurovisie Songfestival in mei 2021 nam de Udense Nikkie de
Jager in haar online songfestivalserie kijkers mee in de wereld van glitter
en glamour van het songfestival.

A:

Hoe heette de studio waar deze onlineserie plaatsvond? [2]

B:

Welke oud-Udenaar die te zien was in de voorbeschouwing van het
Eurovisie songfestival, is opgegroeid in Uden? [1]

8.

Hoe heette deze straat tijdens het EK 2021? [1]
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9.

In september dit jaar is de laatste fase van de verkoop van de huizen in het
Land van Dico ingegaan. Hiermee komt een nieuwbouwproject ten einde
dat lange tijd heeft geduurd.

A:

Waar komt de naam Dico vandaan? [1]

B:

Welke twee unieke architectuurstijlen (“sferen/looks”) wilde de architect
combineren bij dit project? [1]

10.

In september dit jaar
verhuisde de Brandweer
naar de nieuwe
brandweerkazerne.
Mooi zichtbaar op deze
locatie staat een oude
brandweerauto in de
vitrine.
In welke maand en in
welk jaar is deze auto
gebouwd? (gaan kijken
zal niet helpen!) [2]
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11.

12.

Hoe heet deze Udense slimmerik (foto
links) die te gast was in een programma
op RTL4? [2]

De gemeente Maashorst is bijna
een feit.
Enige tijd geleden werd voor de
nieuwe fusiegemeente het nieuwe
logo onthuld.
Het logo stelt onder andere een
hartslag voor en staat symbool voor
de 6 kernen.
Maar wat betekent het lijnenspel dat
vaak op de achtergrond van het logo
te zien is? (2)

Einde kleine kwis
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13.

In Uden is een zeer bekende aardbeienteler
gevestigd. In 2020 haalde hij het landelijke
nieuws. Om files op de A50 te voorkomen
leidde hij zijn klanten om.
Door welke straten moest je rijden om bij
het afhaalloket te komen, te beginnen vanaf
de rotonde onder aan de afrit? [2]

14.

Tijdens een groot deel van 2020 was het
niet mogelijk leuke evenementen bij te
wonen. Daar had de horeca wat op
verzonnen: de Ujese Bingo Show.
Wegens groot succes werden er 2 edities
uitgezonden. Iedere ronde werden er
prijzen uitgereikt die in verschillende
enveloppen zaten.

A:

Welke prijzen zaten er in de 4 gouden enveloppen tijdens de 1ste editie? [2]

B:

Wie had tijdens de 2de editie de eerste valse bingo? [1]
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15.

De Slabroekweek werd in 2020 door
Corona ingekort naar 1 dag:
de Slabroekse Fundag.
Wat waren de namen van de twee
bijzondere karakters die dit jaar de
hoofdpersonen waren? [1]

Bron: https://www.kliknieuws.nl/regio/uden/168346/slabroekse-zomerfundag-schot-in-de-roos-foto-s-

16.

A:

Wat is de naam van de Udense
kunstenaar die dit portret (zie
rechts) heeft gemaakt? [1]

B:

Bij welk tv-programma is dit
gemaakt? [1]

17.
Welke organisatie heeft initiatief genomen
voor dit ‘apparaat’ (zie foto links)? [1]
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18.

A:

B:

C:

19.

Dit jaar kon Kermis Uden gelukkig met maatregelen weer doorgaan.
Kermiscoördinator Pascal Donkers heeft gezorgd dat Uje van 16 juli tot
25 juli weer kon genieten van diverse attracties.
Dit jaar was er voor het eerst een
familie kinderkermis.
Welke kleur had dit park in de
legenda van de kermisfolder? [1]

In de kermisfolder werden 10 redenen voor een bezoek aan het centrum
van Uden genoemd.
Zet deze 10 redenen in de volgorde zoals ze genoemd zijn. [2]
……

200+ winkels

.….

Gezellige weekmarkt

..…

Voordelige parkeertarieven

…..

Alles voor een leuk dagje uit

…..

Goede openbare voorzieningen

…..

65+ horecazaken

….

Goede bereikbaarheid

…..

Vriendelijk & gastvrij

…..

Compact & levendig centrum

...

Vernieuwde winkelstraten

Tijdens de kermis werd er ter promotie van een nieuw te openen winkel
een gratis biertje aangeboden. Welk biertje was dat? (1)

Deze meneer (zie foto rechts)
troffen we aan in het
bevrijdingspark.
Wat is zijn (artiesten)naam? [2]
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20.

Welk Udens bedrijf was betrokken bij het vervaardigen van deze
kleding? [1]
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