vragen
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antwoorden

Robert Langdon, hoogleraar kunstgeschiedenis en symboliek, wordt op een nacht wakker in een
ziekenhuis in Florence zonder te weten hoe hij daar is beland. Hij beleeft daar allerlei hachelijke
avonturen in zijn zoektocht om het mysterie op te lossen.

B ) schrijver

C ) naar verhaal van

Inferno

Dan Brown

Dante Alighieri

Vertaal aan de hand van het dialectboek “Waspikse Praot” in het Waspikse dialect:
A ) Waspikkers zijn mensen met weinig kapsones en houden van opschieten

Waspikkers zen meense zonder geneuk en houwe van affeseere

B ) Als je iets kapot maakt krijg je klappen en even geen zakgeld

Es ge iets verinneweert kraide tatte en even gin traktement

C ) Als kinderen brutaal zijn, niet luisteren of vervelend doen krijgen ze een standje

Es kender astraant, nie löstere of drèène kraige ze grommes

D ) In het najaar is het vaak hondenweer en vegen we met ’n bezem de bladeren op

In 't naojaor in 't vaok baomes en vège we mee nun bessem de blaoier op

E ) Sommige dorpsgenoten zijn eigenwijs of hebben kapsones maar die laten we
maar kletsen.
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A ) titel

Tien Waspikse begrippen, maar helaas zijn de letters door elkaar gehusseld.
Wat staat er? De eerste en laatste letter staan op hun plaats.

Sommige dörpsgenote zen èèggegeraaid of hebbe geneuk mer die laote we mer waauwele
bekhmarutsroeolk

batholomeuskerk

swlaeeun

sauwelen

ksoik

kiosk

heldootpeleg

hotel de ploeg

sonseeatrocsahhrsgotldat

Schotse Hooglandersstraat

wdeesesaewrgt

Waesgeerd West

jeinun

juinen

dremniotsg

De Stroming

jrusfwefutogt

Juffrouwstegt

hnzllepaaoved
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Soms kun je woorden uit een andere taal niet direct 1 op 1 vertalen naar het Nederlands. Hieronder
staan een paar van deze woorden. Geef ons de omschrijving van alle woorden in het Nederlands.

Halvezolenpad

Bakku-shan

een prachtige vrouw, maar wel alleen van de achterkant

Dépaysement

het gevoel dat je hebt als je niet in je eigen land bent

Culaccino

de kring die een vochtig glas achterlaat

Utepils

buiten in het zonnetje genieten van een biertje

Pochemuchka

iemand die veel vragen stelt

Pana Po’o

aan je hoofd krabben om iets te herinneren

Backpfeifengesich

een gezicht dat wel een vuistslag kan gebruiken

Hieronder staan 3 recensies van bekende boeken. Noem de titel en auteur van alle werken.

titel

auteur

A ) "Een spannende, geoliede thriller. Beter dan De Da Vinci Code."

Inferno

Dan Brown

B ) "In dit boek zijn de columns die de schrijver voor verschillende websites, kranten en
dagbladen schreef gebundeld tot een boekje. De schrijver vertelt zijn mening over
verschillende onderwerpen zoals: vrouwen, carnaval, kinderen, het boekenbal en
zijn Brabantse roots. Een leuk boekje om voor het slapen of tijdens het wachten op
bijvoorbeeld de trein steeds kleine stukjes uit te lezen. Doordat de columns slechts 2 tot 3
blz. beslaan heb je het boekje binnen no time uit. Het boek is luchtig geschreven en staat
vol humor.
Stiekem heb ik mijzelf een aantal keer betrapt op hardop lachen om de grappen van ***!"

Klunen

Kluun

The Hobbit

J.R.R. Tolkien
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C ) "Het aantal keren dat ik dit boek gelezen heb, is inmiddels niet meer te tellen.
Elke keer blijft het verhaal fascineren: het avontuurlijke van de reis, de spannende en
levensgevaarlijke situaties, de heldendaden, de momenten van rust. De gefantaseerde
wereld van *** laat je niet los want dit is fantasy op topniveau. Een ware klassieker."
Antwoord van de doe OPDRACHT
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Wat staat er in Brailleschrift geschreven ?

Pech, de vrij gebrekkige xylofonist is wel quizmaster
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Hieronder zie je 10 foto’s van Waspikse neuzen.
Zeg eens, bij welke Waspikker horen die neuzen?

A)

Cor van Gulik

B)

Marcel Donks

C)

Susanne den Boer

D)

Kees van Dongen

E)

Rita van Strien

F)

Jantje Koopmans

G)

Bert de Graauw

H)

Vincent van den Hoven

I)

Koen van Dongen

J)

Wim Wagemakers
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NRC Next

In zijn boek “Schoon genoeg” beschrijft Thomas Dekker dat hij een relatie had met een vrouw die op
dat moment een vaste relatie had met een andere wielrenner, met wie ze later ook zou trouwen. Deze
vrouw is tevens de zus van een andere bekende wielrenner. De betreffende vrouw werd later twee
keer veroordeeld voor eenzelfde vergrijp.

De Lente komt eraan ! - bloem lente warm open

A ) Wat is de voornaam van deze vrouw?

Elisa

B ) Met wie trouwde ze?

Eddy Mazoneli

C ) Van welke bekende renner was zij de zus?

Ivan Basso

D ) Ze werd veroordeeld voor…..

handel in verdovende middelen

