Vragenronde 5 - DE STROATEN VAN BALDER
U kreeg zojuist een hulpblad uitgedeeld, dat u tijdens deze vragenronde dient te gebruiken. Er werd
steeds een deel van één van de straatnamen gebruikt om tot het juiste antwoord te komen. Bij
antwoord 3 zult u wel twee delen van twee aparte straatnamen moeten combineren !
Een voorbeeld: We vragen bvb naar het scheikundig element met symbool ‘S’ en atoomnummer ‘16’ en
in de stratenlijst staat ‘Zwavelstraat’, dan geeft u ‘zwavel’ als antwoord !
Vraag 1 - 2011/2012
Een korte, en hopelijk ook gemakkelijke vraag. Dat mag ook wel eens !
Wie is de huidige premier van Italië ?

Vraag 2 - Aardrijkskunde
De naam van dit zuidelijk gelegen gehucht van Niel, grenzend aan Boom, is enerzijds afkomstig van de
naam van de ‘Noordse Godin van de Onderwereld’ en anderzijds van het woord dat in vroegere tijden
‘monding van een kleinere rivier of beek in een grotere’ betekende.
De oude woonkern, die voornamelijk bestaat uit arbeidershuizen, is ontstaan rond de steenbakkerijen
die langs rivier gelegen waren. Naast de oude verlaten kleiputten die nu omgevormd zijn tot een
natuurreservaat, zijn ook de ‘Sint-Jozefskerk’ en het ‘Hof van Mouriau’ absolute bezienswaardigheden.
Een gelijknamige film uit 1980 van regisseur Patrick LeBon met in de hoofdrollen An Nelissen & Frank
Aendenboom én Suske & Wiske-verhaal 208 moeten u naar het juiste antwoord leiden.

Vraag 3 - Geschiedenis
Niet ‘Kehlsteinhaus’, maar wel ‘Adelaarsnest’, zal jullie wellicht bekend in de oren klinken. Adolf Hitler
kreeg dit huis voor zijn 50ste verjaardag cadeau van de NSDAP. Het huis heeft vooral dankzij de
filmopnames van Leni Riefenstahl een grote bekendheid gekregen, want Hitler zelf bezocht het huis
slechts sporadisch. Dit ondanks de nabijheid van zijn zomerwoonhuis op de ‘Obersalzberg’, in de
deelstaat Beieren. In april 1945 werd dit huis echter gebombardeerd en in 1952 werd de overgebleven
ruïne opgeblazen.
Ook dit zomerhuis droeg een specifieke naam. Welke ?
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Vraag 4 - Fauna & Flora
De ‘Rhododendron ferrugineum’ is een tot 1 meter hoge groenblijvende struik uit de heifamilie. Deze
gewone versie van de plant lijkt erg op zijn harige variant, maar verschilt ervan door het gebrek aan
enige beharing en doordat de volgroeide blaadjes aan de onderzijde roestbruin zijn. De jonge blaadjes
zijn aan de onderzijde lichtgroen tot geel, en kunnen volgroeien tot 5 cm lange, naar beneden gebogen,
langwerpige bladeren.
Verdere kenmerken zijn de roze tot rode, sterk geurende, wijd geopende bloemen, die in compacte
trossen van juni tot en met augustus in bloei staan.
De soort komt voor in de silicaathoudende, kalkarme gebieden van de Alpen, Pyreneeën, Jura en
noordelijke Apennijnen, op een hoogte van 1.500 tot 3.000 meter.
Naam van deze plant graag ?

Vraag 5 - Wetenschap & Techniek
De vorm van straling die we zoeken is vernoemd naar de Britse theoretisch natuurkundige, kosmoloog
en wiskundige, die de straling bedacht. Hiermee werd de kwantummechanica voor het eerst aan de
zwaartekracht gebonden. In feite is deze straling verantwoordelijk voor het 'verdampen' van zwarte
gaten. Een zwart gat zendt immers straling uit en verliest daarmee energie en bijgevolg ook massa.
In principe volstaat het de naam van de wereldberoemde rolstoelgebonden Britse ontdekker van deze
straling te geven. Een completere benaming zou de ‘Bekenstein-…’ straling zijn, maar dat zou ons net
iets te ver leiden.

Vraag 6 - Film & TV
Deze succesvolle serie draait om een harig betweterig buitenaards wezen dat is gevlucht van zijn
thuisplaneet ‘Melmak’ omdat deze op het punt stond te ontploffen. Hij volgt met zijn ruimteschip het
radiosignaal van een amateurradiozender en belandt zo op aarde. Zijn schip stort neer in de garage van
de familie Tanner, een middenklasse familie bestaande uit sociaal werker Willie, zijn vrouw Kate, hun
twee kinderen: tienerdochter Lynn en zoon Brian, en hun kat Lucky.
Omdat hij niet terug kan naar zijn thuisplaneet wordt hij dan maar lid van het gezin.
Titel van deze Amerikaanse TV-serie, bedacht door Paul Fusco, die liep van 1986 tot 1990 ? Er werden
in totaal 102 afleveringen en een TV-film van ingeblikt.
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Vraag 7 - Sport
Deze, in Paramaribo geboren, voormalig atlete werd op de ‘60 meter indoor’ wereldkampioene in 1987
en 1989, en Europees kampioene van 1985 tot 1989, en in 1994. Daarnaast werd ze vijftien keer
Nederlands kampioene, zowel indoor als outdoor, en nam ze in 1988 en 1992 deel aan de Olympische
Spelen. Weliswaar zonder noemenswaardig resultaat.
Bij de Europese indoorkampioenschappen in Madrid in 1986 won ze in een tijd van 7 seconden rond,
een wereldrecord dat pas in februari 1992 zou verbeterd worden. Vanwege die prestatie werd ze in dat
jaar in Nederland verkozen tot ‘Sportvrouw van het Jaar’.
Naam van deze atlete die in 1995 haar spikes aan de haak hing ?

Vraag 8 - Kunst & Literatuur
"Het is een plas, een zee, een chaos. Het is het boek van al wat er op de … te horen en te zien viel, van ‘t
jaar 1800-en-zoveel tot op deze dag". Zo omschreef de auteur deze, vanwege het onorthodoxe karakter
en het eigenzinnig taalgebruik, omstreden roman uit 1953.
Het verhaal speelt zich af in de 19de eeuw, maar doordat de verteller ook over zijn eigen werkelijkheid
schrijft tegelijkertijd ook in de 20ste eeuw. Een brutaal en ambitieus burgermeisje, Ondine genaamd,
probeert op allerlei manieren te ontsnappen uit het grauwe fabrieksstadje Aalst, maar mislukt daar
telkens in. Verder ontmoeten we een aantal bonte figuren die als commentators optreden. We denken
aan ‘Tippetotje’ de schilderes, de ‘Kantieke Schoolmeester’, ‘Mossieu Colson’ van ‘t ministerie, ‘Kramiek’
en het ‘alter ego’ van de auteur, de dichter en socialist ‘Johan Janssens’.
Titel van dit boek dat, samen met het volgende en ermee verbonden ‘Zomer te Ter-Muren’ uit 1956,
erkend wordt als het meesterwerk van de schrijver wiens naam we u onthouden ?

Vraag 9 - Varia
Benodigdheden voor 4 personen: 500 gram magere varkenslappen, 4 grote tenen knoflook, 4 eetlepels
olie, 2 tomaten, 1 gele paprika, peper & zout.
Snij het vlees in blokjes van 3 cm, snij de paprika en de tomaten in stukjes, snij de knoflook of duw hem
door de knoflookpers. Vervolgens bak je het afgezouten vlees in een met olie gevulde pan. Even goed
aanbakken, knoflook en paprika erbij, die je ook even laat mee bakken, dan de tomaat erbij en als
‘finishing touch’ goed afpeperen.
Welk pittig Hongaars vleesgerecht zoeken we ? En neen, het is geen ‘goulash’.

Vraag 10 - Muziek
Wie hoort u zo dadelijk aan het werk ?

