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U beweert mee te zijn met het nieuws? Bewijs het met de Knack -quiz. Meerdere juiste antwoorden zijn mogelijk, meerdere foute ook.

1. Nadat militairen in Brussel-Centraal de dader van een mislukte aanslag hadden neergeschoten, stonden enkele Vlaamse politica’s
erop hen te bedanken voor hun inspanningen. Welke beloning kreeg een van Onze Jongens?

a. Een bordspelavond met Elke Decruynaere (Groen)

b. Een initiatie snowboarden met Meryem Kitir (SP.A)

c. Een knuffel met Zuhal Demir (N-VA)

d. Een tupperwareavond met Gwendolyn Rutten (Open VLD)

e. Een rugmassage van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

f. Een totte van Valerie Van Peel (N-VA)

2. Het Grondwettelijk Hof heeft de zogenaamde Turteltaks vernietigd. Maar wat is die Turteltaks eigenlijk?

a. Een taks op het consumeren van vogelnestjes.

b. Een belasting op overdadig gebruik van de haarföhn.

c. Een energieheffing om de afbouw van de schulden voor groenestroomcertificaten te financieren.

d. Het woord dat Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) eerst een job en daarna een hartverzakking bezorgde.

3. ‘Schaf de partijen af!’ Dat is de samenvatting van het opiniestuk dat Jongsocialisten-voorzitter Aaron Ooms exclusief voor HLN.be
schreef. Vanwaar dit pleidooi?

a. Ooms beseft dat er geen baantje bij SP.A voor hem in zit.

b. Ooms voelt haarfijn de politieke trends aan waar Johan Vande Lanotte al een half jaar eerder mee aankwam.

c. Ach, weet hij veel.

4. Zet die ploat oep ! De Antwerpse burgemeester Bart De Wever gaat binnenkort een uur lang plaatjes draaien. Weet u ook wanneer
en voor wie?

a. Op 11 juli op het Antwerpse Eilandje voor zijn vriend Gert Verhulst.

b. Op 12 juli in café Het Mestputteke in Deurne voor zijn vriendin mevrouw Leemans (‘Lenen bij mevrouw Leemans is lenen bij een
vriendin’).

c. Op 16 juli bij de verjaardag van de Antwerpse seniorenzender radio Minerva op Sint-Anneke Plage.

d. Op 21 juli in Het Witte Paard in Blankenberge voor radio Gaga.

5. Behalve om zijn welbespraaktheid staat de Antwerpse burgemeester ook bekend om zijn lichaamstaal. Hoe reageerde hij in De
Afspraak op de suggestie dat politieagenten de bewakingsopdrachten van militairen zouden kunnen overnemen?

a. Hij rolde met zijn ogen.

b. Hij rolde met zijn spierballen.

c. Hij rolde over de studiovloer.

6. Wat is het droevigste cijfer van afgelopen week?

a. 85 miljoen (Het bedrag dat Bart Verhaege en co al investeerden in winkelcomplex Uplace - zonder garantie dat dat er ooit komt.)

b. 7 (Het aantal stemrondes dat de UGent nodig heeft om geen rector verkozen te krijgen.)

c. 5 miljoen (De extra kosten voor de ziekteverzekering in 2016 omdat mensen medicijnen gingen hamsteren nadat Maggie De Block
had aangekondigd dat die wegens besparingen duurder zouden worden.)

7. Uit onderzoek blijkt dat Vlaams Belang fanatieke supporters heeft, maar evenzeer fanatieke tegenstanders die zich niet kunnen
indenken ooit voor deze partij te zullen stemmen. Het VB gaf daar deze week zelf extra argumenten voor. Hoezo?

a. Het zette Sam Van Rooy op de derde plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen in 2018.
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b. Het voerde campagne met Segways.

c. Jan Penris. Altijd Jan Penris.

8. Hoe heet de Vlaamse televisiezender die zich deze zomer speciaal op senioren en mantelzorgers wil richten, met classics als De
Collega’s en Slisse en Cesar?

a. Minerva TV

b. Eclips TV

c. Eén

d. Kanaal Zzzzz

de antwoorden

1›c

2›c

3›b

4›c

5›a

6›Alle ballen goed

7›Alle ballen goed

8›b
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