
 

 
 

 

 

 

  

Teamnaam: 

Captain: 

Wij zetten de joker in voor categorie:   (omcirkelen) 

1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  

Deze categorie niet meetellen:  (omcirkelen)  

4 - 5 - 6 - 8 - 10    

 

Teamnummer:  

 
 

Kwisboek  

16 juni 2018 
 

Onze Dorpskwis 
voor Dronten – Swifterbant - Biddinghuizen 

Inlevertijd (door 

organisatie in te vullen): 

 
 



 

 

 
 

Pagina 2 

Kwisboek  16 juni 2018 

 Deelnemers van team  
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Onze Dorpskwis zou niet mogelijk zijn zonder de bijdrage die onze sponsoren 

leveren.  

Hierbij dank aan iedereen die zijn of haar steentje bijgedragen heeft aan het 

mogelijk maken van Onze Dorpskwis!  
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Wilt u ons volgend jaar ondersteunen en als sponsor genoemd worden? 

www.onzedorpskwis.nl/sponsor-worden 

http://www.onzedorpskwis.nl/sponsor-worden
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Openingsvraag 

Als voorproefje is er een eerste vraag gesteld tijdens de instructiemiddag op 27 

mei: 

Daar hing hij dan, op 3-1-2018 tijdens de kickoff van Onze Dorpskwis in de hal 

van De Meerpaal: een lange waslijn met uiteenlopende spullen eraan gehangen. 

Deze is ook heel slim diverse malen op de foto gezet! 

Die avond is er in de presentatie een vraag over gesteld:  “hoe lang is de waslijn”. 

Het antwoord was: 14,90 meter.  

De aanwezigen verwachtten toen een geheel andere vraag: “wat hing er aan de 

waslijn?” Die vraag mogen jullie nu beantwoorden:  

Schrijf zo veel mogelijk van de 27 artikelen op!  

Alle 27 : 15 punten 

Méér dan 20 : 10 punten 

11 tot en met 20 : 5 punten 

 

Blauwe gieter 

Plastic bloem 

Stokbrood 

Borsteltje 

Riem  

Handdoek 

Oranje ballon 

Kleerhanger 

Gele sopdoek 

Bruine sokken 

Groen blik 

Paraplu 

Blauwplastic handschoen 

Oranje veiligheidshesje 

Tennisracket 

Handdoek grijs 

Eén sportschoen 

Handveger 

Raamtrekker 

Spatel  

Gele eend  

2CV 

IJskrabber 

Duplo auto 

Winterversiering krans met 

hert 

Sjaaltje 

Blauw plastic schepje 

Rode overall 

Zonnehoed 

Werkhandschoenen  

 

  



 

 

 
 

Pagina 7 

Kwisboek  16 juni 2018 

Openingsopdracht 

Tijdens de instructiemiddag hebben we, geheel aansluitend bij de door Moellies, 

Hema en Jamin georganiseerde korenmiddag, een aantal teksten voorgelezen. 

Jullie hadden waarschijnlijk al snel door dat dit vertalingen waren van bekende 

songs.  

Noteer hieronder foutloos de naam van de artiest /band èn de titel: 

 

1 Queen Bohemian Rhapsody 

2 Clean Bandit Rather Be 

3 Pink What About Us 

4 Helene Fischer Atemlos Durch Die Nacht 

5 Blof Aan De Kust 

BRON: songteksten.net 
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Schattingsvraag 

 

Deze vraag kan mede doorslaggevend zijn, wanneer er in de totaaluitslag twee 

teams op nummer 1 eindigen! 

 

Een vraag over de “Flevowand”. Een immens project in Biddinghuizen waaraan 

vele jaren gewerkt is door vele vrijwilligers. Hoeveel uren denken jullie dat er 

totaal in al die jaren aan geborduurd is? 

Alléén borduren: 26.744 uren 

 

(daarnaast vele uren vergaderen, historisch onderzoek, ontwerpen, tekenen, 

enzovoorts. Alles samen 42.104 uur werk!  

 

 

En dan nu… 

SAMEN AAN DE SLAG EN VEEL PLEZIER! 

Dirk, Ilonka, Janny, Marianne, Marlijn, Martin, Mirjam 
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Lees voordat je begint onderstaande punten aandachtig door!  

 

Zorg dat je het reglement op onze website www.onzedorpskwis.nl hebt gelezen 

voordat je aan de kwis begint.  

KWISBOEK 

De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de omrande kaders 

van dit kwisboek, tenzij anders aangegeven. Aan niet of slecht leesbare 

antwoorden worden geen punten toegekend.  

Voor elke categorie, behalve de geheime opdracht, mogen alle denkbare 

hulpmiddelen worden gebruikt om het juiste antwoord op de vraag te vinden, 

zoals internet, encyclopedie, telefoon, rekenmachine, buren en/of andere 

vraagbaken. 

Het ingeleverde kwisboek moet het origineel zijn en mag geen kopieën bevatten.  

Leg alle bladzijden van het kwisboek op de juiste volgorde, dus met de 

paginanummers van laag naar hoog.  

Het kwisboek verschijnt digitaal op onze website om 19.05 uur. De teamgenoten 

op elke locatie kunnen dan al meteen aan de slag! 

Alleen de teams die hun kwisboek tijdig en op de juiste wijze inleveren bij het 

serviceplein in De Meerpaal dingen mee naar de prijzen: 

TIJDIG WIL ZEGGEN: 

 Zaterdagavond 16 juni 2018 vóór 23.00 uur voor teams die op 

een locatie in Dronten zitten. 

 Zaterdagavond 16 juni 2018 vóór 23.15 uur voor teams die op 

een locatie in Swifterbant of Biddinghuizen zitten. 

Hier wordt strak op toegezien dus zorg dat je zeker op deze tijd binnen 

bent!  

Later binnen betekent strafpunten: Elke minuut is een strafpunt! 

 

  

http://www.onzedorpskwis.nl/
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PUNTENTELLING:  

Voor elke categorie zijn 100 punten te verdienen, tenzij anders aangegeven. 

Elk team mag een joker inzetten op één van de categorieën 1-2-3-5-6-

7-8-9-10. De punten van de categorie waarop de joker is ingezet, tellen dubbel. 

De ontvangen joker vast nieten aan de bladzijde waarop deze categorie begint! 

Let op: als de joker niet is aangegeven op het voorblad èn vast geniet, tellen we 

deze niet mee voor puntenverdubbeling. 

Elk team laat één categorie vervallen, met daarbij de keuze uit de 

categorieën 4-5-6-8-10  Geef dit aan op de bladzijden van deze categorie, met 

een rood kruis doorhalen. De punten van deze categorie tellen dan niet mee. 

LET OP: Als een team geen categorie uitsluit tellen we de categorie met de 

laagste score niet mee, ook als hier de joker op is ingezet.  

GEHEIME OPDRACHT:  

Voor de geheime opdracht dient elk team één afgevaardigde naar De 

Meerpaal te sturen om daar de geheime opdracht uit te voeren.   

Tip: vaardig het meest geschoolde lid van het team af. Op de Social Media zijn 

hiervoor al tips gegeven. In De Meerpaal krijgt dit teamlid verdere instructies. 

Deze opdracht duurt maximaal 60 minuten.  

DOE-OPDRACHTEN:  

In het kwisboek staan een aantal doe-opdrachten.  Als daar om wordt gevraagd 

neem de betreffende pagina uit het kwisboek mee naar de locatie van de doe-

opdracht. Als je dat zelf handig vindt, doe je dat natuurlijk ook. 

Bij doe-opdrachten en vragen waarbij men aan het verkeer moet deelnemen 

(voetgangers vallen hier ook onder!) dient men zich ten alle tijden aan de 

verkeersregels te houden! Wij bevelen aan om reflecterende veiligheidshesjes te 

dragen. 

Print foto’s uit en/of voer opdrachten uit zoals beschreven. Lever de resultaten 

met het kwisboek mee in en vermeld duidelijk je teamnaam en het nummer van 

je team op elke losse opdracht. 
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UITSLAG: 

De uitslag en prijsuitreiking van de kwis vindt plaats op de feestelijke avond 

zaterdag 30 juni 2018, aanvang 20.30 uur in De Meerpaal.   

Alleen teamleden die staan ingeschreven,  dus als deelnemer staan geregistreerd 

op de betreffende pagina in dit kwisboek,  komen bij de prijsuitreiking op het 

podium voor het in ontvangstnemen van de eventueel door hun team gewonnen 

prijs.  

Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.  

De juiste antwoorden op de vragen worden ná de prijsuitreiking op onze 

website www.onzedorpskwis.nl bekend gemaakt.  

 

VERGEET NIET:  

 De categorie voor gebruik van de joker op de voorzijde te zetten  

 De joker vast te nieten bij de juiste categorie 

 De categorie die je niet mee laat tellen op de voorzijde te zetten 

 Deze pagina’s van deze categorie met rood door te kruizen 

 Pagina 2 in te vullen 

 

Veel succes en vooral veel plezier met elkaar! 
 

Marlijn – Janny – Marianne – Martin – Dirk – Ilonka - Mirjam  

http://www.onzedorpskwis.nl/
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Geheime opdracht 

Eén afgevaardigde van jullie team diende om 20.30 uur voor  de opdracht in De 

Meerpaal in de “gele zaal” aanwezig te zijn.  

Onze hints: 

1e:  Links is waar je duim rechts zit (18-5) 

2e: “We verkeren allemaal in dezelfde situatie” (25-5) 

3e: Ik hou het 1,2,3 in het oog! (instructiemiddag) 

4e:    (1-6) 

5e: Na zoveel keer ga ik naar de staat! (8-6) 

6e: Van buren moet je het hebben  (15-6) 

Alle teams waren vertegenwoordigd. De geheime opdracht bestand dit jaar 

uit het maken van een verkeerstheorie-examen verzorgd door onze sponsor 

Autorijschool Van Buuren. Van de 40 vragen mocht je er maximaal 5 fout 

beantwoorden.  

Helaas is niemand “geslaagd”… 

 

Pak DE roodmerk snelfiltermaling koffie, 500 gram 

Pakje met 20 koffiemelkcups halfvolle koffiemelk 

1 kg witte suiker 

Inmiddels zijn alle ingeleverde producten afgeleverd bij de voedselbank in 

Dronten.  

Alle meegenomen koffiezetapparaten en koffiefilters mochten in de tassen 

mee terug naar huis… 
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Categorie 1: Van alles wat (algemene kennis) 

 

Vraag 01:  Donald Trump zegt wat ie vindt… 

Tijdens zijn presidentscampagne heeft Donald Trump zo’n beetje iedereen 

beledigd. Welke van de onderstaande beledigingen van Trump hoort bij wie of 

welke groep mensen? 

1 Probeert zijn moslim-probleem te 
verstoppen 

 A De Republikeinse partij 

2 Een ramp die alleen maar groter wordt  B CNN 

3 Laffe naïevelingen  C Mexicanen 

4 Mevrouwtje Huishouden  D Elisabeth Warren 

5 Slechtste president ooit  E Barack Obama 

6 Je hoort in de gevangenis  F Groot-Brittannië 

7 Pocahontas  G Marco Rubio 

8 Verkrachters en moordenaars  H Alicia Machado 

9 Een kleine loser  I Hillary Clinton 

10 Oneerlijk en slecht bekeken  J Obamacare 

  
 

   

1 - F 6 - I 

2 - J 7 - D 

3 - A 8 - C 

4 - H 9 - G 

5 - E 10 - B 
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Vraag 02: Luchtvaart door de eeuwen heen 

Luchtvaart heeft vooral in de vorige eeuw een stormachtige ontwikkeling 

doorgemaakt. Op de plaatjes zie je allerlei manieren om je door de lucht te 

verplaatsen.  

Welke, soms beroemde, lucht- en ruimtevoertuigen zie je afgebeeld? 
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De Vickers Submarine Spitfire WO2 7 

Heteluchtballon van gebr. Montgolfier 3 

1e Zeppelin 1900 10 

Messerschmidt ME 262 WO2 8 

Vliegtuig van Louis Bleriot 1909 eerste vlucht over 

Het Kanaal 
15 

Vostok I, Joeri Gagarin 1e ruimtevlucht 1961 16 

Sopwith Snipe  WO1 4 

De eerste geslaagde parachutesprong 1797 14 

Een zweefvliegtuig 1 

Boeing 707-320 18 

Concorde 1969 6 

Cesna 150 sportvliegtuigje 9 

Italiaans luchtschip Norge 1926 13 

Ariane het eerste Europese satellietpproject 20 

Europese airbus 1972 19 

Vliegtuig van Charles Lindbergh 2 

Fokker D VII Duits gevechtsvliegtuig WO1 12 

De Flyer, Orville Wright 1930, 1e binnenlandse 

vlucht 
17 

Apollo 2 21-7-1969 Neil Armstrong op de maan 11 

Focke Archelis FA16, 1e helicopter 1936 5 
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Vraag 03: Welke bekende Nederlanders kijken je hier aan? 

 

A: Reinout Oerlemans 

B: Sabine Uitslag 

C: Epke Zonderland 

D: Theo Maassen 

E: Maxime Verhagen 
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Vraag 04: Gouwe ouwe TV-series 

Dieren speelden en spelen vaak een belangrijke rol in TV-series. Wat zijn de 

namen van de dieren op deze foto's? In welke series kwamen zij voor? 

 

1: Touchwood Uit: Kikker van Catweazle 

2: Clarence Uit: De leeuw van Daktari 

3: Mr. Ed Uit: Het sprekende paard/ Mr. Ed 

 

En wat zijn de namen van deze typetjes ? Noem daarnaast ook de volledige naam 

van de acteurs. 

 

4: Dirk Wim de Bie 

5: Sjon Kees van Kooten 
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Vraag 05: Ieder een eigen taal 

 

Louis Braille (1809-1852) raakte als kind blind door een ongeluk, waarna hij 

zich razendsnel controle verwierf over de duisternis. Het communicatie-

systeem dat hij als student ontwikkelde zou de wereld van de blinden ingrijpend 

verbeteren. 

A. Welke zin is hieronder in brailleschrift afgebeeld? 

⠁⠇⠎ ⠚⠑ ⠓⠑⠞ ⠁⠝⠞⠺⠕⠕⠗⠙ ⠺⠑⠑⠞⠂ ⠅⠁⠝ 

⠚⠑ ⠕⠏ ⠵⠕⠑⠅ ⠝⠁⠁⠗ ⠙⠑ ⠧⠗⠁⠁⠛⠲ ⠠⠙⠊⠞ 

⠎⠇⠁⠁⠞ ⠝⠑⠗⠛⠑⠝⠎ ⠕⠏⠂ ⠍⠁⠁⠗ ⠊⠎ ⠑⠑⠝ 

⠏⠗⠁⠉⠓⠞⠊⠛⠑ ⠵⠊⠝⠖ 

A 

Als je het antwoord weet, kan je op zoek naar de vraag. Dit slaat nergens op, 

maar is een prachtige zin! 
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B. En wat staat hier? 

 

試想一個需要翻譯成中文的文本......

不要這麼做！ 

Shìxiǎng yīgè xūyào fānyì chéng zhōngwén de wénběn...... Bùyào 

zhème zuò! 
 

B 

Bedenk maar eens een tekst die vertaald moet worden naar het Chinees…..  

Niet te doen! 
 

 

Vraag 6: Wat is dit? 

Soms valt het niet mee om alle nieuwe technieken te volgen.  

Dit is er zo eentje: wat is dit? 

 

Klevende spijker/  om iets op te hangen. 
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Vraag 07: Alle wegen leiden naar Rome 

Alle wegen leiden naar Rome, dat al eeuwenlang het centrum van de Rooms 

Katholieke kerk is. Maar ja, ook Rome zelf heeft heel veel, echt heel veel wegen. 

Kijk maar eens op het kaartje. Gezien? Op dat kaartje zie je ook heel veel 

gebouwen staan.  Welke gebouwen zijn met een rode stift gemarkeerd op het 

kaartje? 

 

1. Monument aan Victor Emanuël II 

2. Sint-Pieter. Vaticaan 

3. Forum Romanum 

4. Colosseum 

5. Pantheon 

6. Engelenburcht / Castel St. Angelo 
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Vraag 08: Welke Nobelprijswinnaar voor de vrede komt van 14 t/m 17 

september naar Nederland? 

 
 

Dalai Lama 

 

Vraag 09  Wie wat bewaart, die heeft wat! 

Regelmatig zien we gedragen kleding van de koninklijke familie nog een keer 

gedragen worden, alleen dan door een ander persoon. Zo ook dit jaar op 

Koningsdag in Groningen.  Welke kledingstukken van de koninklijke familie, 

gedragen in Groningen, zijn al eens eerder gedragen op een Koningsdag?  

 

 

Geen 
Rode baret door Maxima alleen droeg zij hem op Koninginnedag. 
Spijkerjasje door Alexia was ook op een Koninginnedag 
Ariane en Amalia droegen ook een kledingstuk van Maxima maar die heeft Maxima niet aangehad op 
een Koningsdag. 
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Vraag 10: Beroemde schilders 

Voor wie regelmatig een museum bezoekt is dit een makkie.  

Bekende schilderijen, wie was de schilder ervan?  

Noem de voor- èn achternaam. 
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1 Vincent van Gogh 

2 Walasse Ting 

3 Georges Pierre Seurat 

4 Andy Warhol 

5 Rembrandt van Rijn 

6 Piet Mondriaan 

7 Paul Gauguin 

8 Pierre Auguste Renoir 

9 Edgar Degas 

10 Honoré Daumier 

11 Claude Monet 

12 Paul Cézanne 

13 Henri Matisse 

14 Edouard Monet 

15 René Magritte 

16 Vasily Kandinsky 

17 Henri de Toulouse-Lautrec 

18 Jean François Millet 

19 Johannes Vermeer 

20 Frans Hals 
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Categorie 2: Onze dorpen 

 

Vraag 11 Wij verstaan elkaar hier wel! 

A. Er is in 1997 onderzoek gedaan naar dialectvermenging in Oostelijk Flevoland.  

Door  wie? 

B. Het onderzoek is beperkt tot gemeente Dronten. Lelystad viel af. Waarom?   

C. 3 mogelijke conclusies, maar wat was de juiste? Wat is het juiste antwoord: 

1. Overname door de jeugd van dialecten en accenten van de ouders 

2. Ontstaan van een nieuw dialect 

3. Gebruik van vooral Standaard Nederlands 

A Margriet Kapteyn 

B Verhoudingsgewijs te veel Amsterdams dialect. 

C Gebruik van vooral Standaard Nederlands 

 

D. “Versta” je onderstaande dialectregels? Schrijf er achter wat de betekenis van 

de uitspraak is en waar het dialect vandaan komt. 

D. Betekenis: Uit: 

1. zallik jÁh is een hétah voah je 

trétah gevuh zodat juh tanduh 

peletons gewés, je reet uit komme 
marshere? 

wil je klappen? Den Haag 

2. hij hej ne klets te pakken 
hij is verkouden  

 

Brabant 

3. leugens hebt körte bienties 
 

Al is de leugen nog zo snel, de 

waarheid achterhaalt haar wel 
 

Drente 

4. de muzen liggen dod voor de kast 
alles is op, ik heb niks meer  

 

Zeeland 

5. 'k ziet 't al, de lâmp hânk scheef 
het geld is bijna op...  

 

Utrecht 
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Vraag 12 Onze boerderijenboeken 

 

In de loop der jaren zijn er al veel boeken geschreven over onze dorpen. De 

laatste jaren zijn de boerderijenboeken veel gelezen. Pak ze maar uit de kast, sla 

ze open en beantwoord de vragen: 

Uit welk boek komt deze tekst en over welk adres gaat het? Wat was het 

uitgiftejaar van de boerderij? Beantwoord ook de vraag over de tekst.  

  

 Plaats  Adres Jaar Vraag  

1. “Van 

Flevoland naar 

Canada” 

Swifterbant Visvijverweg 58 

en 56 (pag 242) 

1972 Noem alle namen van 

degenen die naar Canada 

verhuisden: 

Gerrit en Nel IJff, zoon 

Piet en Jacqueline met 

kinderen Rob en Eric 
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 Plaats  Adres Jaar Vraag  

2. “Het lijkt hier 

wel vakantie, 

wat een 

ruimte”. 

Biddinghuizen Kokkelweg 30 

(pag 158) 

1968 Waarmee reed Jan 

elke woensdag naar 

Woerden? 

 

Goudse kaas 

 

 

 Plaats  Adres Jaar Vraag  

3. “De pieken 

kunnen hoog en 

de dalen laag 

zijn” 

Biddinghuizen Mosselweg 4 

(blz 124) 

1966 Wie doet deze 

uitspraak? 

 

Opvolger Ton 

Roosendaal (1958) 
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 Plaats  Adres Jaar Vraag  

4. “Fruitteler zijn is 

geen vak, maar een 

roeping” 

Dronten Boudewijnlaan 

11 

1967 De hoeveelste 

uitgifte was dit? 

 

De 2e 

 

 

 Plaats  Adres Jaar Vraag  

5. “We zijn er 

niet van om 

achter de 

dampalen te 

blijven” 

Dronten Ketelweg 36 

(pag 146) 

1964 In welk jaar wordt 

een machineberging 

gebouwd? 

 

1976 
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Vraag 13 Welk adres? 

Wat zijn de adressen van de omcirkelde woningen:  

 

A   Ansjovisweg 11, Dronten 

 

 

B   Kruizemunt 98, Dronten. 
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C  Gouden Rijder 2, Dronten-West 

 

 

 

D   De huifkar 6, Biddinghuizen 
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E   Gladioolstraat 14 Swifterbant    

Bron: http://www.nederland-in-beeld.nl/Flevoland/Dronten/ 

 

Vraag 14 Nog een vraag over de kickoff van Onze Dorpskwis   

Welke drie teams deden mee met de 

korte kwis. Noem de kleur en daarbij de 

captain. 

a. Rood (Peter van Bergen)  

b. Groen ( Ton van Amerongen)  

Blauw (Aat de Jonge) 

Wat was de eindscore? 
a. 1 pnt 

b. 3 pnt 

c. 1 pnt 

Welk team heeft het lied juist geraden? 
b. Groene team 

En naar welk lied werd gevraagd? 
Kleine café aan de haven – Pierre 

Kartner 

Marianne presenteerde de kwis, Marlijn, 

Janny en Ilonka waren ook aanwezig. 

Waar was Martin tijdens de lancering?  

Op vakantie / Borneo 

 

http://www.nederland-in-beeld.nl/Flevoland/Dronten/
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Vraag 15  Groot project in Biddinghuizen: het wandkleed 

Wanneer stond er voor het eerst iets 

gepubliceerd over wat later ging heten 

“De Flevowand”? 

5 oktober 2004 in Biddinghuizen 

Actueel 

Op welke adressen is er gewerkt  

aan De Flevowand? 

Baan 22a –Baan 20a – Baan 32 

Welke periode wordt uitgebeeld op het 

kleed? 

200.000 vóór Christus tot heden. 

Aan het eind van het kleed worden de 

namen van 2 ontwerpers/ tekenaars 

uitgebeeld. Hoe worden ze uitgebeeld en 

wie zijn het? 

2 woerden en een koppel zwanen.  

Cora van Woerden, Han de Zwaan 

Hoeveel borduurmarathons zijn er 

gehouden? 

Tien 

 

Vraag 16  Onze burgemeesters 

Noem onze burgemeesters sinds 1972 met de 

periode en tot welke politieke partij zij 

behoorden:  

 

 

Eppo van Veldhuizen  
Periode:  

1972-1981 

Partij:  

(CHU, later PvdA)  

Cornelis (Kees) Dekker  
 

1981-1997 (CDA 

Toine Gresel 1997-2004 (CDA 

Bob de Hon 2004 (waarnemend, 

PvdA) 

Aat de Jonge  
 

2004-heden: (CDA, sinds eind 

2014 partijloos) 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Toine_Gresel
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Vraag 17 Bekende Drontenaren  

Wist je dat deze mensen uit Dronten komen? Waarvan zijn zij bekend? 

 

 

Jeroen Kijk in de 

Vegte 

Radiopresentator / 

Veronica 
Kim Pieters  

actrice 

Bertolf Lentink 
zanger 

Beitske Visser 
autocourier 

Kees Boot 
acteur 

Hakim Ziyech 
voetballer 

Paul de Munnik 

acteur en zanger van 

het duo Acda en De 

Munnik 

Aziz Douficar 

profvoetballer 

Cees Paauwe,  
doelman 

Patrick Paauwe 
voetballer 

Carolien Gehrels 
Politica / wethouder 

van Amsterdam 
Jos Faassen 

Kitkat reclame 

Sander Lantinga 
programmamaker en 

radio-DJ 

Bron: https://www.facebook.com/HerinnerJeDronten/posts/218626891608887  

Ach we vergissen ons… maar 

niet heus. Wie hoort in dit rijtje 

niet thuis en wat is dan wel de 

connectie met Dronten? 

Aziz Doufikar, profvoetballer is nu 

jeugdwerker in De Meerpaal. 

Wie van hen belde op maandag 

29-1 met de voormalig bakker uit 

Biddinghuizen?  

Sander Lantinga 

Wat was de reden voor dit 

telefoontje? 

Egbert Tietema was op 27-1-2018 jarig en 

werd 90 jaar 

 

https://wikikids.nl/index.php?title=Beitiske_Visser&action=edit&redlink=1
https://wikikids.nl/index.php?title=Hakim_Ziyech&action=edit&redlink=1
https://www.facebook.com/HerinnerJeDronten/posts/218626891608887
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Vraag 18 Verkiezingen 

 Dit voorjaar hebben we gestemd voor de gemeenteraad, de uitslag ligt jullie nog 

vers in het geheugen. Voor deze vraag gaan we wat verder terug in de tijd.  

  

Van welke verkiezingen in welk 

jaar is dit de uitslag? 

Tweede kamer verkiezingen  2017 

Hoeveel hoger of lager  was het 

opkomstpercentage ten opzichte 

van de vorige verkiezingen?  

2012: 78,5%  

2017: 84.2%   = 5,7 % hoger 

 

Vul de ontbrekende gegevens in 

van de omcirkelde vakjes. Van 

boven naar beneden: 

2012  

Opkomst 

CDA -   

D66 

Christenunie 
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Vraag 19 Eén lijn één straat 

Dit zijn twee punten op een rechte lijn: 

Punt 1 52°31'51.2"N 5°41'29.2"E 

Punt 2 52°31'41.6"N 5°42'33.0"E 

 

Er is in kern Dronten één straat die precies in het verlengde van deze lijn ligt.  

Welke? 
 

De Wissel 
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Vraag 20 Amateurkunst in onze dorpen lééft 

  

Wie zijn deze 2 dames? 

 

Tieneke Rienks 

Riet Arends 

Wat hebben zij gemeen? 

 

Kleurrijke en realistische schilderijen 

Waar (a) en wanneer (b) konden 

we hun kunstwerken 

bewonderen? 

 

A Bibliotheek Swifterbant 

B Januari-maart 2018 

Waar maakten zij hun 

schilderijen? 

 

Atelier Zwanebloem 

Wie schilderde de koolmeesjes 

(a) en wie de kippen met trotse 

haan (b)? 

A Riet Arends 

B Tieneke Rienks 

https://dedrontenaar.nl/swifterbant/lokale-kunstschilders-tineke-rienks-en-riet-arends-exposeren-

in-bieb-swifterbant 

 

https://dedrontenaar.nl/swifterbant/lokale-kunstschilders-tineke-rienks-en-riet-arends-exposeren-in-bieb-swifterbant
https://dedrontenaar.nl/swifterbant/lokale-kunstschilders-tineke-rienks-en-riet-arends-exposeren-in-bieb-swifterbant
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Categorie 3: Rondje dorpen, de hort op 

 

Vraag 21 De bestuursleden van Stichting Onze Dorpskwis wonen allemaal in de 

gemeente Dronten. 

Je zag deze vraag al op onze flyer staan, was je daarmee al op het idee gekomen 

om speurwerk te verrichten? 

Wie woont of verblijft waar? Schrijf de naam van het bestuurslid met het adres 

in het juiste vakje. 

 

 

 

 

Marlijn van der Rijdt                     
Prof. Zuurlaan 1                              
Biddinghuizen 

Martin van Alfen                                             
Ottolanderlaan 1 
Dronten 

Marianne Beekmans                       
Camping Flevostrand    
Strandweg 1 Biddinghuizen                                           

 

 

 

 

Ilonka Evans 
Koekoeksbloem 13                                  
Swifterbant 

Dirk Visser 
De Reiger 12 
Dronten 

Mirjam Verschure 
Ganzerik 21  
Swifterbant 

Janny Kapteijn                                   
Landauer 64                                      
Biddinghuizen 
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Vraag 22 Wat is de naam van de straat waar dit verkeersbord staat? 

 

Vraag 23  STOP! 

Hoeveel kruispunten met stoplichten bevinden zich binnen de gemeente 

Dronten? 

 

Vier    (Bult Biddinghuizen, Brug bij Elburg, 2x weg naar Kampen) 

 

 

   

Sportlaan Biddinghuizen 
De Noord Dronten / 

Koning Willem-Alexanderplein 
Baan Biddinghuizen 

 

   

 

De akkerhof / De Voor Biddinghuizen De Rede Dronten 
Het Blazoen 
Swifterbant 

Havenweg 
Biddinghuizen 



 

 

 
 

Pagina 39 

Kwisboek  16 juni 2018 

Vraag 24 Komt u binnen! 

Van welk gebouw is dit de voordeur?  

 

     

Gemeentehuis 
Dronten 

De Bibliotheek 
Swifterbant 

Koetshuis 
Biddinghuizen 

De Hoeksteen 
Swifterbant 

De Voorhof 
Biddinghuizen 

 

Vraag 25 Vierkant 

De kerktorens in onze gemeente, allemaal even rechthoekig. Herken je ze? 

Noem gebouw en plaats. 

 

 
 

 

 

 

Open Hof 

Dronten 

De Hoeksteen 

Swifterbant 

Ludgeruskerk 

Dronten 

De Ark  

Dronten 

De Voorhof 

Biddinghuizen 
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Vraag 26  

  

Naast het gemeentehuis/aan de Schans tegenover winkelcentrum Suydersee 

 

  

Sinds een aantal jaren zijn 's 

winters diverse exemplaren 

van de Asio otus uitgebreid te 

bewonderen in een paar 

bomen in het centrum van 

Dronten.  

 

Waar staan deze bomen?   
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Vraag 27 Bijzondere plaatjes 

De beelden van Cyril Lixenberg vallen misschien het meest op, maar als je goed 

kijkt staat op veel plaatsen in onze gemeente een kunstwerk.  

Waar zijn onderstaande foto’s genomen? 

   

 

Voor bibliotheek 
Zuidersingel 
Swifterbant 

Plein Baan/Dreef 
Biddinghuizen 

Rotonde 
Biddingringweg/De 

Wissel Dronten   
N305 / Biddingweg-

Nonnetjesweg 

Middenberm De Wissel 
Dronten 

 

 

 

Voor gemeentehuis De Rede 
Dronten 

Parkje Swifterweg/Baan / 
Toegangsweg Biddinghuizen 

Naast rotonde Baan 
Biddinghuizen 

 

 

 

Zichtboord / 
Parkje Swifterringweg/De 
Lange Streek Swifterbant 

De Blauwe Dromer 
Harderdijk, Biddinghuizen 

ter hoogte van gemaal Lovink 

De Duiventil 
Het Zwarte Water, Dronten 

(bij de polikliniek ) 
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Vraag 28 Verkiezingstijd! 

Dit voorjaar waren er weer landelijke verkiezingen voor de gemeenteraad.  

Waar stonden deze borden?  

 

Straatnaam en/of kruising noemen. 

 

 

 

 

 

Noordsingel / Zuidsingel 
Swifterbant 

Aakstraat/De Oost  
Dronten 

Baan  
Biddinghuizen 
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Vraag 29 Bijzondere weerssituatie 

 

  

Eind april en begin mei was er sprake van een bijzondere weerssituatie in onze 

regio.  

Weerman Robert de Vries van Omroep Flevoland stelt hier een vraag over op 

youtube. Ga naar Onze Dorpskwis – Vraag 29. 

Of via deze link https://youtu.be/NLLPfevKuD0  

Beschrijf hieronder het antwoord op de vraag die Robert stelt. 

 

Lelystad was begin mei de warmste plek in Nederland omdat de akkers nu 

nog kaal zijn en er nog geen gewassen op staan.  

Als er wel gewassen op staan komt daar veel vocht bij vrij wat veel 

meer energie kost van de zon om op te warmen.  

Dat was nu niet aanwezig en de grond was droog.  

Dat zijn de redenen dat het daar zo warm kon worden. 

Antwoord op youtube: https://youtu.be/gPgXJK2enQE   

 

OF  

Vanwege grootschalige bouwwerkzaamheden vliegveld. 

 

 

  

https://youtu.be/NLLPfevKuD0
https://youtu.be/gPgXJK2enQE
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Vraag 30 Brand! 

  

A. Wat betekent die afkorting?  

B. Om welke 2 redenen werden extra wagens in gezet?  

C. Welk reden bleek ter plaatse niet van toepassing te zijn? 

 

A  Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure 

B 1 De brandweer heeft gisteravond extra materieel ingezet omdat het saunacomplex in het 
buitengebied gevestigd is: „Daar hebben we altijd wat moeite om voldoende 
bluswatercapaciteit te krijgen.  
B 2 De aanwezigheid van vaatjes chemicaliën zoals chloor en zwavel. 

C De sauna ligt aan de Riettocht🙂. 

Bron: https://dedrontenaar.nl/112/oorzaak-van-brand-bij-aphrodites-thermen-in-

dronten-is-nog-niet-bekend 

 

Helaas werd Aphrodite's 

Thermen in Dronten op 

8 mei getroffen door 

brand.  

Er waren twee redenen 

voor de brandweer om 

op te schalen naar 

GRIP1. 
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Categorie 4: Voor de kinderen 

 

Vraag 31 Speel jij ook wel eens een spelletje? 

Uit welke spellen komen deze plaatjes? 

1  2  

 

3  4  5  

 

 

1. Minecraft 

2. Hayday 

3. Wordfeud 

4. Pokémon 

5. Candy crush 
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Vraag 32  Strips zijn altijd leuk om te lezen! 

 

A. Om welke persoon maken deze twee neven altijd ruzie?    

Katrien Duck 

 

B. Op de volgende plaatjes zie je hoofddeksels van enkele bekende stripfiguren. 

Van wie? 

 

Goofy 

Robbedoes 

Buurman 

Wicky de Viking 

Urbanus 

Sir John (van Robin Hood) / Prins Jan 
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C. In het album "beminde Barabas " heeft Sidonia het even helemaal gehad als 

huisvrouw. Ze voelt zich al sinds jaar en dag een huissloof. Op een dag is de 

maat vol, ze gooit het roer om. Wat gaat Sidonia doen? Ze wordt..... 

 

Loodgieter 

 

D. Welke roepnaam heeft het dier op de linker afbeelding in deze serie? 

 

Perry het vogelbekdier 

 

E. Welke stripfiguur staat op dit plaatje? 

 Guust Flater 
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Vraag 33 Plakwerkje 

 

In te kwistas zit een afbeelding die in stukken is verdeeld. Knip de stukken 

netjes uit en plak ze op een leeg vel. Zet hierop ook het nummer en de naam 

van je team en lever de foto tegelijk met het kwisboek in. Wat zie je op de 

foto?  

Brug “De knip” in Dronten 

 

Vraag 34 Zoek de woorden 

Als je alle woorden wegstreept blijven er letters over die samen één woord 

maken.  

 
 

Toegewijd 
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Vraag 35  Ik vouw ook van jou! 

 

Tijd om de handjes te laten wapperen. We gaan origamiën. Hoppakee. 

Trommel ieder lid van je team op, want zoals de Russen al vanaf 1456 zeggen: 

Origamiën moet je eigenlijk met zoveel mogelijk mensen samen doen.  

Wat krijg je als je een vouwblaadje op de volgende manier vouwt? 

Stap 1: 

Leg een vierkant blaadje voor je met een punt naar je toe. Vouw het papier 

dubbel van links naar rechts en weer terug. 

Stap 2: 

Vouw het papier dubbel van onderen naar boven en weer terug. 

Stap 3: 
Vouw de bovenste punt naar het midden. 

Stap 4: 

Vouw de onderste punt naar de bovenste rand, de bovenste punt naar het 

midden. 

Stap 5: 

Vouw de linker en rechter helft omhoog. 

Stap 6: 

Vouw de linker en rechter punt naar achteren. 

Stap 7: 

Vouw de twee bovenste punten naar achteren en je ... is klaar! 

 

Hart 
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Vraag 36  Test je kennis 

Je bent een bolleboos als je dit allemaal weet! Je mag het ook opzoeken! 

 

1. Waar of niet Waar: Vleermuizen vliegen 

altijd naar links wanneer zij hun grot 

verlaten. 

Niet waar 

2. Uit welk Zuid Amerikaans land komt 

Paddington Bear? 
Peru 

3. Wat is de op 1 na kleinste planeet? Mars (Pluto is geen planeet!) 

4. Uit welke Disneyfilm is Prinses Giselle? Enchanted 

5. Waar of niet waar: Het Romeinse cijfer 

C staat voor 1000. 
Niet waar (C is 500) 

6. Waar of niet waar: De hoofdstad van 

Amerika is New York. 
Niet waar (is Washington DC) 

7. Waar of niet waar: De Olympische 

zomerspelen worden elke twee jaar 

gehouden. 

Niet waar (elke 4 jaar) 

8. Uit welk liedje van Justin Bieber is de 

tekst : My mama don't like you and she 

loves everyone. 

Love yourself 

9. Waar of niet waar: Volwassenen hebben 

32 tanden en kiezen. 
Waar 

10. Waar of niet waar: De zon is meer dan 

1 miljoen keer groter dan de aarde. 
Waar 
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Vraag 37 Ken het alfabet 

  

CLOWN 

 

Vraag 38 Deze moesje weten 

Een bekende kruidenier heeft de laatste 

jaren een actie waarbij je moestuintjes kunt 

sparen. Bloemen zijn niet alleen leuk om te 

kweken en naar te kijken, ze zorgen ook 

voor voedsel voor bijen en andere 

insecten. 

 

Nieuw in 2017 waren de bloemenzaadjes die je kon sparen. Welke 5 waren 

dat? 

zonnebloem 

goudsbloem 

juffertje in het groen 

phacelia 

groot kaasjeskruid 

 

Welke letters mis je in dit figuur en welk woord 

kun je ervan maken? Schrijf dat hieronder op. 
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Vraag 39  Een stoere prins en een brede gracht 

Prins Paul was een heel stoere prins. Zijn vriendin prinses Petra werd op een 

dag ontvoerd. Prins Paul ontdekte dat prinses Petra opgesloten werd in een 

groot kasteel. De prins twijfelde geen moment,  sprong op zijn paard en reed 

naar het kasteel. Bij het kasteel aangekomen zag de prins dat er een brede 

gracht om het kasteel lag. Om het kasteel was het een kale lege vlakte. Er lagen 

alleen twee planken op de grond. Maar jammer genoeg waren de planken 

allebei te kort om over de gracht neer te kunnen leggen. 

Vraag aan jullie: Hoe kon de dappere prins toch een brug maken om over de 

gracht te komen en zo zijn knappe prinses redden uit het kasteel? 

Teken de planken op de juiste manier in. 
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Vraag 40  Bassie en Adriaan 

In de jaren 90 waren de videobanden van Bassie en Adriaan erg populair. Ook 

nu nog kijken kinderen hier graag naar.  

Zoek op YouTube naar de filmpjes:  

 Bassie en Adriaan, Spoken bestaan niet 

 Bassie en Adriaan, Bassie gaat kamperen 

Hieronder staan wat uitspraken uit deze filmpjes. Noteer welke uitspraak bij 

welk filmpje hoort. Let op: er staan 3 uitspraken bij die niet bij een filmpje 

horen! 

A:  Op de stoep staat een vriend die met je spelen wil 

B:  Ik ben een buitenmens 

C:  Dat is een groot klappertjespistool 

D:  Ben je soms bang in het donker? 

E: Bassie doe toch niet zo raar 

F:  Een spiegel, dat wordt één grap voor Bassie 

G:  Dat idee heb ik al minstens 5 minuten 

H: Kom mee naar buiten dan kunnen we lachen 

I: Ga je dan niet mee Adriaan? 

J: Ze zijn aan het schilderen 

 

Bassie en Adriaan, Spoken bestaan niet: A C F I 

Bassie en Adriaan, Bassie gaat kamperen: D G H 

NIET B E J 

 



 

 

 
 

Pagina 54 

Kwisboek  16 juni 2018 

En hier nog een kleurplaat voor als je klaar bent. Telt niet mee voor de score 

en deze pagina hoef je niet in te leveren met het kwisboek. 
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Categorie 5: Eten en drinken 

 

Vraag 41 Test je kennis 

 

1 
Als je chocolade eet komt welke stof vrij in je 

hersenen? Endorfine 

2 
Tequilla wordt gemaakt van een cactussoort. 

Welke? 
Agave 

 

3 
Welk “etenswaar” kreeg de eerste 

streepjecode? 
Kauwgom 

 

4 
Chocolade heeft soms een wittige uitslag. Hoe 

noem je dat? 

Vetbloem 

Bloom 

Suikerrijp 

 

5 
Van welk Turks gerecht betekent de naam 

“gebakken vlees”? 
Kebab  

 

6 Hoe noemt men Italiaanse bitterkoekjes? Amaretti 

 

7 Vroeger hadden rijpe tomaten welke kleur? Geel 

8 
Uit welk land komen poffertjes van 

oorsprong? Frankrijk 

9 Wat zijn Dutch Moon Cookies? 
Stroopwafels 

10 
Likeur heeft een minimum alcoholgehalte. 

Wat is dat? 
15%   
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Vraag 42 Welk beroep zoeken we hier? 

Gebruik de gevraagde letters om het juiste woord te maken. 

 

1 
Hoe worden groenten genoemd die zonder 

verhitting gegeten kunnen worden? 
Rauwkost 1e letter 

2 
Hoe wordt een restje eten dat over is van de 

vorige dag genoemd? 
Kliekje 2e letter 

3 Wat is het hoofdingrediënt van bier? Water 4e letter 

4 Welke room betekent letterlijk “zure room” ? 
Crème 

fraîche  
6e letter 

5 
Welk snoepgoed moet je aan cola toevoegen 

om een fonteineffect te krijgen? 
Pepermunt 9e letter 

6 
Welk dessert betekent in het Italiaans letterlijk 

“trek mij omhoog”? 
Tiramisu 1e letter 

7 
Een stamppot gemaakt van aardappelen, 

sperziebonen en witte bonen noemen we? 

Blote billetjes 

in het gras 
21e letter 

8 
Welke ziekte wordt veroorzaakt door een 

gebrek aan vitamine C? 
Scheurbuik 4e letter 

9 Wat maakt pestosaus groen? Basilicum 8e letter 

10 
Hoe wordt de combinatie van limonadesiroop, 

yoghurt en vanillevla genoemd? 
Vlaflip  6e letter 

 

4 1 9 10 6 5 3 2 8 7 

F R U I T T E L E R 

 

Antwoord:  FRUITTELER 
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Vraag 43 Bijzondere recepten 

Welke twee gerechten worden gemaakt met de beschreven ingrediënten: 

 

 2 varkenskoppen, in vieren gezaagd. 

 1 kinnebak. 

 8 tot 10 liter water. 

 5 bouillonblokjes kip (elk voor een halve liter) 

 5 bouillonblokjes rund (elk voor een halve 

liter) 

 100 milliliter azijn. 

 halve theelepel nootmuskaat, meer of minder naar smaak. 

 zout en peper, naar smaak. 

A  Zure zult 

Bron: http://www.missfromage.nl/grootmoeders-keuken/recept-zult/ 

 

 

 1/2 kilo tarwebloem 

 10 gram zout 

 20 gram verse gist of een zakje droge 

gist 

 75 gram roomboter (op 

kamertemperatuur) 

 1 eetlepels melkpoeder of scheutje 

room 

 2 eetlepels donkere basterdsuiker 

 285 cc volle melk (op 15 graden) 

 suiker om de xxxxxx door te rollen, 1/2 kilo donkere basterdsuiker en 2 

gram kaneelpoeder 

B   Zeeuwse bolus 

Bron: http://www.nederlands-dis.nl/basis/snoeperij/zeeuwse-bolus/  

http://www.missfromage.nl/grootmoeders-keuken/recept-zult/
http://www.nederlands-dis.nl/basis/snoeperij/zeeuwse-bolus/
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Vraag 44 Een hapje over de grens 

All you can eat is populair. Wij hebben onlangs lekker gegeten. Maar wat 

hebben we gegeten? Noem zowel de Nederlandse als de Japanse naam. 

 

  

Ebi (garnaal) Wakame (zeewiersalade) 

   

GAI CHIZU (gebakken 

mosselen met kaas) 
Edamame (sojabonen) Maguro (tonijn) 
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Vraag 45 Net even anders 

Andere culturen brengen ook andere dan de traditionele groenten en fruit naar 

Nederland die je kunt kopen bij de groenteboer.  

Ken je deze? 

     
Passievrucht Suikerappel / 

Cherimoya / 

Zoetzak / 

Anona 

Lychee Salak Drakenfruit 

 / Pitaya 

     
Sterfruit / 

Carambola 

Kiwano Ramboetan  Kaapse kruisbes  

/ Lampionvrucht / 

Goudbes / 

Physalis  

Drakenfruit 

 / Pitaya  

 

 

Vraag 46 Reclames.   

Uit welke reclames, uit de jaren 90,  komen deze quotes?  

“Laat je nog wat over voor onze Willem”   Calvé Pindakaas 

“Je hebt er gewoon recht op”   Lu Choco Prince 

“Een lama zonder kind, laat een harde wind” Yogho Yogho 

“Welk dier vang jij als je op safari gaat?” Milky Way 

“Hallo lieverd, waar zijn wij nou helemaal mee 

bezig” 
KitKat 
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Vraag 47 Bloesemtijd 

Welk fruit bloeit hier? 

  

Appels Peren 

  

Kersen Pruimen 

  

Bessen  Aardbeien 
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Vraag 48  Over de datum 

Tijdens de instructiemiddag op 27 mei stonden er een aantal producten bij de 

inschrijving. Heel slim zijn deze door sommigen heel goed bekeken en op de foto 

gezet want ze stonden er natuurlijk niet zomaar… 

Welk product was het verst over datum en welke 

houdbaarheidsdatum was dat? 

 

Misschien bracht dit jullie al op het idee dat de 

vraag zou kunnen komen…duik de keukenkastjes in en lever een artikel in wat 

ver over de uiterste houdbaarheidsdatum is.  

Nou, als je dat nog niet hebt gedaan doe het dan nu! Lever dit product, 

onaangebroken en in de originele verpakking, in bij het inleveren van het  

kwisboek. Noteer hier de naam/soort van je artikel en de houdbaarheidsdatum:  

 

De artikelen waarvan de houdbaarheidsdatum het oudste is, krijgen als volgt 

punten: 

Oudste : 15 punten 

Eén na oudste : 10 punten 

Op twee na oudste : 5 punten 

 

Lever het artikel tegelijk in met het  

Kwisboek, in de tas. 

Artikel:  Werthers Original 

Datum:  05-2007 

Artikel:   

Datum:   
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Vraag 49  Laten we het eens even over bier hebben 

Bier, met liefde gebrouwen, wordt  het liefst in het juiste glas geserveerd om er 

ten volle van te kunnen genieten. Kies bij elk bier het juiste glas. 

 
La Corne 

 
Kwak 

 
Duvel Grimbergen 

 
Hoegaarden 

1 2 3 4 5 

 
La Trappe Westmalle Corsendonk 

 
Bitburger 

 
Orval 

6 7 8 9 10 

Hoegaarden 
 

Duvel 
 

La Trappe 
 

Kwak 
 

Bitburger 

A B C D E 

 
Corsendonk Orval 

 
La Corne 

 
Grimbergen 

 
Westmalle 

F G H I J 

Bron: https://www.hopt.nl/3-flessen-bier 

https://www.hopt.nl/3-flessen-bier
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H D B I A C J F E G 

 

Vraag 50  De weegschaal 

En telkens weer neem je je voor om te gaan afvallen…  

Let je dan ook goed op de calorieën?  Hoeveel kcal zitten er per 100 gram in de 

volgende “light” producten: 

Calvé pindakaas light 580 

Slankie 20+ smeerkaas 137 of 132 

Calvé mayonaise licht en romig  280 

Lays naturel chips light 490 

Wajang dieetmargarine light 330 

Bron: http://www.calorielijst.nl  

 

 

 

http://www.calorielijst.nl/


 

 

 
 

Pagina 64 

Kwisboek  16 juni 2018 

Categorie 6: Rode oortjes 

 

Vraag 51 Je verwacht het niet…  

… maar Pretpark Walibi Holland in Biddinghuizen is gebruikt om een pornofilm 

op te nemen.  

Hoe heet de website waarop deze beelden te zien 

waren?  

Meiden van Holland van 

pornoster Kim Holland 

En wanneer was hier commotie over in het nieuws? Januari 2017 

 

Kort na de opnames in Walibi werd een nog erotische film opgenomen op een 

andere ongepast locatie, een kerk. 

 

Welke kerk?   

 

St. Jozefkerk in Tilburg 

Hoe heet de pastoor?   
Pastoor Jan van 

Noorwegen 

Er werd die dag op nog meer locaties gefilmd.  

Weet je ook welke? (4) 

Emmapassage 

de Groenstraat 

de parkeergarage van het 

Pieter Vreedeplein  

de Heuvelstraat 

 
Bronnen: https://www.destentor.nl/dronten/pornofilm-stiekem-opgenomen-in-walibi~a9e2b87a/ 

 

http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/tilburg/video-pornofilm-kim-holland-in-biechthokje-st-jozefkerk-

tilburg-1.6823471  

https://www.destentor.nl/dronten/pornofilm-stiekem-opgenomen-in-walibi~a9e2b87a/
http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/tilburg/video-pornofilm-kim-holland-in-biechthokje-st-jozefkerk-tilburg-1.6823471
http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/tilburg/video-pornofilm-kim-holland-in-biechthokje-st-jozefkerk-tilburg-1.6823471
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Vraag 52  Leesvoer 

  

De ouders van deze auteur waren niet zo te spreken over het boek wat hun 

kind op de markt bracht. Ze schaamden zich rot… Thuis was dit onderwerp er 

ééntje van die niet besproken werden. 

 

Wie schreef “Het schaamhaarboek”?  Kaat Bollen 

Wat is het beroep van de moeder van de auteur? Godsdienstleerkracht 

En wat is het beroep van de vader?  Politie-inspecteur 

Op welke bladzijde vind je het antwoord op de 

vraag of mensen die hun schaamhaar verwijderen 

betere seks hebben?  

Pagina 169 

Hoe noemt de auteur een geknipt, getrimd, gewaxt 

of onthaarde schaamstreek? 
Een geharkt voortuintje 
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Vraag 53 Uit welke films komen deze sexy plaatjes? 

  

Turks fruit Komt een vrouw bij de dokter 

  

Intouchables Oesters van Nam Kee 

  

La vie d’Adele / Blue is the warmest 

colour 
Titanic 

  
 

Spetters Brokeback Mountain 

  

The notebook Dirty Dancing 
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Vraag 54  Natuurlijk (stiekem) allemaal gelezen!  

 

 

 

E.L. James is het pseudoniem van Erika 

Leonard uit Groot Brittannië. E.L. Ze 

schreef de trilogie 'Vijftig tinten' die over de 

hele wereld werd gelezen. De erotische 

boeken over Anastasia Steele en de 

mysterieuze Christian Grey vliegen de 

winkels uit.  

 

Het eerste boek 'Vijftig tinten grijs' vol 

seksuele fantasieën van de twee 

hoofdpersonen wordt een groot succes en 

uiteindelijk verfilmd. 

 

 

 

Christian heeft een helikopter. Hoe noemt hij die? Charlie Tango 

Van welk merk is de auto die Christian koopt voor 

Ana? 
Audi (Coupe) 

Wat is de 2e hobby van Christian? Zweefvliegen 

Wat is de kleur van de jurk (die Ana leende van 

Kate) die Christian van haar lijf zou willen stropen? 
Pruimkleurig / Plum 

Het nummer in de officiële fifty shades freed trailer 

is een cover. Van welke band is het origineel en wat 

is de naam van het nummer? 

INXS 

Never tear us apart 
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Vraag 55  Voorkeuren 

Gelukkig kun je in Nederland uitkomen voor je geaardheid. Toch benoemen we 

nooit de hetero’s maar de homo’s en lesbiennes.  

Deze bekende Nederlandse mannen en vrouwen  zijn ooit uit de kast gekomen, 

wie zijn het? 

 

  

Inge Diepman Maartje Paumen 

  
 

Edward Gal Tess Posthumus 

  

Jan Kees de Jager Mirella van Markus 

  

Rik van de Westelaken Carry Slee 

  

Ronald Plasterk Erwin Olaf 
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Vraag 56 Denkwerk, zorg dat je er geen rode oren van krijgt! 

Rode oren kun je zeker ook krijgen van harde geluiden. 

 

Hoe noem je het effect dat ontstaat als de sirene zoals is te zien op de 

afbeelding, ronddraait ten opzichte van de waarnemer?   

 

Maar rode oren kun je ook van heel andere dingen krijgen. Bijvoorbeeld van een 

bezoekje aan YabYum. Hoe heet de man die daar nu rondleidingen geeft en er 

vroeger barman was? 

 

 

Vraag 57  Het raadsel van de 4 maagden 

Vier mooie maagden ontmoeten 4 knappe gespierde mannen. Ze besluiten het 

bed te delen. Elke vrouw heeft gemeenschap met alle vier de mannen. De heren 

flikken het om gelijktijdig een orgasme te krijgen. De eerste keer duurt 5 

minuten, elke volgende keer duurt een factor 2 langer.  

Hoe lang hebben de jonge maagden gemeenschap? 

 

Antwoord: 5 minuten / 4x5 minuten 

 
(na de eerste gemeenschap is een maagd geen maagd meer). 

 

A   Het dopplereffect 

B   Rob Wipper 
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Vraag 58  “Rode oortjes” 

Hieronder staan 8 covers van “Rode oortjes”. Aan jullie de vraag om ze in 

volgorde van verschijnen te zetten. Begin met de oudste.

 
 

1 7 2 8 4 5 3 6 

 

 

Vraag 59  De Nederlandse film staat bekend om blote borsten, seks en vunzige 

teksten. Uit welke Nederlandse films komen onderstaande uitspraken? 

Maar buurman wat doet u nu? Flodder 

Hé stinkerd. Ciske de Rat 

Groene zeep, zal ik groene zeep halen? De lift 

Vrijmoeth, handen boven de dekens! Ciske de Rat 

Ik wou dat ik hier een foto van had! De Gulle Minnaar 
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Vraag 60  Puur natuur 

Nederland kent veel naturistenstrandjes. Wij willen de naam weten van deze. 

In Flevoland 

ligt: 
  

Zilverstrand -  

Almere 

Ellerstrand - 

Biddinghuizen 

In Friesland 

ligt: 
 

De Potten -  

Sneek 

In 

Gelderland 

ligt: 
 

Bussloo – 

Voorst / 

Apeldoorn 

In Noord-

Brabant ligt: 
 

Hemelrijk - 

Volkel 

In Limburg 

ligt: 
 

Isabellagriend - 

Roermond 

In Drenthe 

ligt: 
 

Engelgaarde - 

Meppel 

In 

Groningen 

ligt: 
 

De Hoornse 

Plas - 

Groningen 

In Utrecht 

ligt: 
 

Maarsseveense 

Plassen – 

Maarssen / 

Utrecht 

In Overijssel 

ligt: 
 

 

Wijthmenerplas 

- Zwolle 

In Noord-

Holland ligt:  
 

 Spaarnwoude 
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Categorie 7: Diep graven in de historie 

 

Vraag 61 Onderwijs, daar is het mee begonnen, aan het eind van de 50-er jaren 

In een tijd van herstructurering van het landbouwonderwijs startte de CBTB 

een Christelijke Hogere Landbouwschool in Ede. 14 leraren en 11 leerlingen 

vormden de totale schoolpopulatie die op 7 oktober 1957 startte in de 

consistorie van de Gereformeerde kerk in Ede. 

 

Wanneer en door wie 

werd locatie Dronten 

geopend? 

26 september 1968 opening locatie Dronten door 

Mr. B.W. Biesheuvel. 

In de loop der jaren 

heeft de opleiding 

diverse namen gehad. 

Noem ze: 

 

Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten (CAH) 

Van 2013 tot 2016 Vilentum Hogeschool.  

Vanaf 1 september 2016 Aeres Hogeschool.  

 

(NIET STOAS!) 

Tijdens de introductie 

zijn onderdelen al vanaf 

het begin gehandhaafd 

gebleven.  

Noem ze alle vier: 

KMC week 

Biggenmarkt,  

zwemochtend 

(fiets)verkenningstocht,  

de sportmiddag  

het afsluitende feest  

melkavond 
    

 

  



 

 

 
 

Pagina 73 

Kwisboek  16 juni 2018 

Vraag 62  “Wij amateurden van alles in elkaar” 

Van 1975 tot 1978 deden steeds 4 toneelgroepen uit Oostelijk Flevoland mee 

om de Kuiptrofee te winnen.  

 

Welke 4 toneelverenigingen 

bedoelen we hier? 

 

Altobi – Markanti – Isolamento – Flevokomedie 

 

Welke stukken werden 

gespeeld in 1975? 

 

Altobi –  De dodelijke liefdes van tante Mina 

Markanti –  Obsessie 

Isolemento – April Dawn 

Flevokomedie: Te koop aangeboden 

 

Wie won in deze jaren de 

Kuiptrofee?  

 

1975: Markanti 

1976: Isolemento 

1977: Altobi 

1978: Markanti 

Bron: boek van Henk Pruntel: Wij amateurden van alles in elkaar. 
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Vraag 63 Een bijzondere vrouw 

 

  

 

Welke vrouw bedoelen wij? Riek Blink-Koning 

Waar en in welk jaar is zij 

geboren? 
Groningen 1930 

Hoe heette haar echtgenoot?  Willem Blink 

Waarvan is zij bekend?  

Noem 5 van haar activiteiten: 

 Starten toneelvereniging in Roggebot 

 Culturele uitwisselingen 

 Oprichten Nederlandse Bond Plattevrouwen 

 Zondagsschool 

 Dorpsbelangen 

 Zangvereniging Echo der Golven 

 Zwemles voor kinderen 

 Kreeg in 1998 samen met haar man de 

Lelyprijs 

 Politiek- bestuurlijk werk 

 Opzetten zondagsschool in Swifterbant 

 Werd in 1967 bestuurslid van de plaatselijke 

VVD en  

 was voorzitster van het Poldervrouwencomité 

tot 1972.  

 Werd in 1976 wethouder van de gemeente 

Dronten. 

 Correspondente 
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Vraag 64 Gemeenteraadsverkiezingen 1986 

In 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen, evenals in 1986. 

Noem de zeven partijen / lijstverbindingen van 1986 en de lijsttrekkers. 

Lijst 1  CDA Dick Verhoeven 

Lijst 2 
VVD  
 

Frans Nieuwland 

Lijst 3 PvdA / PPR   Fred van Kuijk 

Lijst 4  Gemeentebelangen  Piet de Raat 

Lijst 5  SGP / RPF   A. Kadijk 

Lijst 6  GPV  M. Geersing 

Lijst 7  D’66   P. Oosterhuis 

  



 

 

 
 

Pagina 76 

Kwisboek  16 juni 2018 

Vraag 65 De Regenboog 

Januari 1987 was het zover, Dronten kreeg een eigen wooncentrum voor 

ouderen “De Regenboog” en de eerste bewoonster nam haar intrek. 

Wat kunt u zich hiervan herinneren? 

 
 

Wie was de eerste bewoner van De Regenboog? Mw van de Pol 

Hoe oud was zij toen zij hier ging wonen, volgens 

het krantenartikel? 

58 (stand foutief vermeld in 

de krant) 

Wie was de eerste directeur? Jaap Teijema 

Welk bestuurslid staat op de foto? 
Marianne Beekmans  

(zie rondje) 

Met hoeveel personeelsleden werd gestart? 58 
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Vraag 66 Test je kennis 

 

Wie staan hier trots te 

poseren? 

 

Politieagenten 
Dijkstra en van 
Dijk in de jaren 
60 

 

Gemeente Dronten heeft 

2 champignonkwekers 

gehad in 1972.  

Wie? 

 

Gé 
Groenenboom  
Leen Vogelaar 
 

 

Loon- en Sproeibedrijf 

Wouter v d Beek 

Dronten.  

De eerste 

Landbouwtentoonstelling 

van Dronten in het pas 

afgebouwde "Koelhuis 

Jager" in 1964.  

Wie staan hier op de 

foto? 

links Ko 
Westveer en 
rechts Wouter v 
d Beek.  
 

 

Wat was de naam van dit 

project ? 

 
  “IJsseloog” 
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Vraag 67 ‘t Vliegveld….  

Het gaat er nu echt komen, vliegveld Lelystad als tweede nationale luchthaven. 

Het lijkt allemaal een zaak van de laatste paar jaren, maar dat is beslist niet 

waar.  

 

Er is al véél eerder over gesproken èn tegen geprotesteerd! In 1998 was er 

actie vanuit onze gemeente tegen de plannen. Deze foto hoorde bij een 

krantenartikel. Beantwoord onderstaande vragen.   

Wat waren de drie opties voor een tweede 

luchthaven? 

1 Een luchthaven in de Noordzee 

2Uitbreiding van Schiphol 

3Luchthaven tussen Lelystad en 

Dronten in Flevoland 

Wat was de naam van het provinciale 

platform  tegen de plannen? 
Platform Geen Tweede Schiphol  

in Flevoland 

In welke krant stond een paginagrote 

protestadvertentie? De Volkskrant 

Wie zette de eerste handtekening? Rudi Maerman 

Een Drontense delegatie bezocht de 

omgeving van Schiphol. Op welke datum? Maandag 16 november 1998 
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Vraag 68 De markt in De Meerpaal 

Markt in De Meerpaal in Dronten omstreeks 1977 

Dit jaar verscheen het boek “50 jaar De Meerpaal”. Hierbij een foto van de 

markt in De Meerpaal. Verlangen veel Drontenaren daar niet naar terug? 

Architect van Klingeren kwam met dit idee om de markt onder te brengen in 

het gemeenschapshuis, passend bij zijn thema “Ontmoeting”.  

Wie was de eerste marktmeester? Dhr Boersma 

Wie is zijn opvolger? Dhr Andeweg 

Jan Elhorst staat vanaf 1973/1974 op de 

Dronter markt. Wat verkoopt hij? 
Sokken 

Wat was de reden dat de markt uit De 

Meerpaal verdween? 

De eerste verbouwing waardoor 

ze niet meer in het concept paste. 

Wanneer was dat? 1987 

Bron: boek 50 jaar De Meerpaal  
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Vraag 69 Dronten op zijn kop voor Zeskamp! 

  

In 1969-1970 deed een groep Drontenaren voor het eerst mee aan de 

Zeskampwedstrijden.  

 

Wie was de captain? Henk van Bruggen 

Wie was de coach? Ino Meijer 

Wie had de leiding over de timmerploeg? Harm Vos (ZIJP) 

Waar werd de laatste wedstrijd van deze 

serie gehouden? En wanneer? Barneveld, 28-februari 1970 

Wie was de presentator van Zeskamp en 

wie de scheidsrechter? 
Dick Passchier 

Luc van Nuffel 
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Vraag 70 Pionieren in de eerste noodwoningen 

 
 

 
 

Wanneer kwamen de eerste gezinnen in Dronten? 1960 

Welke familie is dit op de foto? Familie Segaar 

Wat voor functie had dit gebouw tevens? Bankgebouw 

Hoe heette de bank eerst? Raiffeisenbank 

Waar kwam de familie vandaan? Voorschoten 
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Categorie 8:  Denkwerk, puzzelen 

 

 

Vraag 71 Eerst even het brein opwarmen 

A We kennen allemaal het spelletje Boggle wel.  

Zoek het 16-letterige woord van deze Boggle 

 

Kamertemperatuur 

 

 

B Knoopvraag  

Bij de scouting leer je veel leuke dingen zoals het maken van knopen. Welke 

knoop wordt hieronder beschreven: 

1. Maak een lus in het touw met het uiteinde gekruist over het touw 

2. Haal het uiteinde door de lus heen 

3. Trek het touw aan 

Halve knoop. Halve steek of Enkele steek 
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Vraag 72 Zoek één klein foutje! 

 

In één van de 6 velden is een verkeerd symbool geslopen. Zoek en omcirkel 

het en teken het symbool groot na in het antwoord-vak.: 
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Vraag 73 Cryptische omschrijving straatnamen in de Gemeente Dronten 

Welke straten binnen onze gemeente worden hiermee bedoeld? 

Hier wordt veel pret gemaakt De Gein  

Foute Zuid Nederlandse dame Brabantse Mijt  

Als je niet door de kou wilt Binnendoor  

Werd gebruikt toen het land net droog was 

gevallen 

De Trippen  

Koolzaadhof 

De slikslede 

Netjes in het pak De Snit  

Voor warme broodjes 
Het Bakhuis  

Broodbakkersgilde 

Geen bom De Ponder  

Bijna uitgestorven in Nederland Het Korhoen  

De meesten zijn K90 of K120 De Schans 

Ander woord voor dolk of pook Dagge 
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Vraag 74  Wat vind je hier? 

Je kunt veel vinden op internet, ook de kadastrale gegevens van je eigen woning.  

Kun je deze kadastrale percelen ook vinden? En wat vind je daar dan? 

 

 

A Toren RK kerk Dronten 

 

 

B 1e Woonboot Ankerplaats Dronten 
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Openbare basisschool De Duykeldam Swifterbant 

 

 

Restaurant Het nieuwe land (voorheen), Dronten 

 

 

Naoberpark Biddinghuizen (De Graafschap) 
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Vraag 75  Waar ben ik? 

 

Luik Wenen Nairobi 
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Vraag 76 Een ingewikkelde driehoeksverhouding 

 

 

Onderstaande driehoek verder invullen, op 

elk vakje vanaf de 2e regel staat de som van 

de getallen in de onderliggende vakjes zoals 

in het voorbeeld links. 

Tel vervolgens de getallen in de gele vakjes 

op en vul het resultaat in als antwoord. 

 

 

 
 

 
 

6284 
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Vraag 77  Denkwerk… 

A. Aline, Jim en Ewout  

Op een dag ontmoet Aline de beide mannen. Ze 

weet dat ze haar vaak voor de gek houden door 

grappig bedoelde leugentjes. Ze weet dat Jim 

“liegt” op maandag, dinsdag en woensdag en op 

de andere dagen van de week de waarheid 

spreekt. Ewout echter” liegt” op donderdag, 

vrijdag,  zaterdag  en spreekt op de andere dagen 

van de week de waarheid.  

Als Aline hen tegenkomt en vraagt of ze haar weer voor de gek proberen te 

houden zeggen ze het volgende tegen haar:  

• Jim: Gisteren was één van de dagen waarop ik “lieg”.  

• Ewout: Gisteren was voor mij ook één van de dagen waarop ik “lieg”.  

De vraag: Op welke dag is deze ontmoeting?  

A   Donderdag 

 

B. Dozen stapelen 

 
 

Als je op deze manier een piramide 

wilt bouwen van 50 lagen, hoeveel 

dozen heb je dan nodig? 

 
 

En als je op deze manier een stapel kratten 

maakt van 50 hoog, hoeveel kratten heb je 

dan nodig? 

42925 dozen 1275 kratten 
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Vraag 78 Wij 

Jullie hebben al uitgezocht waar wij bestuursleden wonen of verblijven. 

Omdat we elkaar de komende jaren vaker tegen gaan komen bij Onze 

Dorpskwis is het wel leuk dat jullie ons beter leren kennen.  

Ook wij zijn klein geweest. We hebben thuis de boel op zijn kop gezet om de 

mooiste foto van onszelf te vinden. Wie van de bestuursleden van Onze 

Dorpskwis zijn dit? Schrijf de juiste voor- en achternaam onder de foto. 

 

 
   

Martin van Alfen Dirk Visser 
Marianne 

Beekmans 

Marlijn van de 

Rijdt 

   

Mirjam Verschuren Ilonka Evans Janny Kapteijn 
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Vraag 79 Cijferen 

 

Elk van de cijfers 1 tot en met 6 moet precies één 

keer gebruikt worden in een vermenigvuldiging van 

de volgende vorm:  

... × ... = ...  
Hoe moeten de zes cijfers worden geplaatst? 

 

3 × 54 = 162 

Logisch denken: Welk cijfer volgt logischerwijs op 

de reeks:  

9 - 6 - 13 - 6 - 17 - 6 - ... 

 

21  
(telkens plus 4, de zessen ertussen 

zijn betekenisloos) 

 

Maak de onderstaande vergelijking kloppend door 

slechts één streepje te zetten: 

 

5 + 5 + 5 = 550 

 

5 4 5 + 5 = 550 

 

Welk cijfer volgt logischerwijs op de reeks:  

 

43046721 - 6561 - 81 - 9 - ... 

3  
(telkens de wortel van het 

voorgaande getal) 

 

 

Maak deze rekensom correct door slechts één cijfer 

te verschuiven:  

 

26-63=1 

26 –63=1  
(2 tot de 6e ) 2*2*2*2*2*2-63=1 
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Vraag 80 Candy Crush 

We durven te zeggen dat dit één van de meest populaire telefoonspelletjes is. 

Dus gamefreaks herkennen het vast!  

 

Hieronder staan 2 afbeeldingen. Aan de linkerkant moet een zet worden gedaan 

die het rechter resultaat geeft.  

Welke 2 snoepje worden links gedraaid? Omcirkel deze 2 duidelijk.  
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Categorie 9: Gehoord en gezien 

 

 

Vraag 81 Wie mag zich bekende Drontenaar noemen? 

Je hoeft niet een BN-er te zijn om wel bekend te zijn in onze gemeente. Zeker 

als je af en toe wordt genoemd in de krant of op Social Media. 

Wie staan er afgebeeld op onderstaande foto’s? Noem voor- en achternaam. 

     

Gert-Jan van 

Tilburg (B) 

Marga 

Molenkamp 

Hans 

Engelvaart 
Mark Benning 

Jaap Scholtens 

(S) 

 

Vraag 82  Oeps!  

Welke gebeurtenis wordt hier gemarkeerd en welke 4 straten betreft het?  

 

Bron: http://dedrontenaar.nl/112/politie-dronten-tegen-schutter-met-luchtbuks-stop-ermee-voor-er-ongelukken-

gebeuren 

Wat:  

Gaatjes in ramen, 

waarschijnlijk door een 

luchtbuks 

Waar:  

Braamse,  

Lire,  

De Amazone, 

Drielander 

http://dedrontenaar.nl/112/politie-dronten-tegen-schutter-met-luchtbuks-stop-ermee-voor-er-ongelukken-gebeuren
http://dedrontenaar.nl/112/politie-dronten-tegen-schutter-met-luchtbuks-stop-ermee-voor-er-ongelukken-gebeuren
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Vraag 83  De “grote grazers” in de Oostvaardersplassen  

 

Ze zijn afgelopen winter weer in grote getale gesneuveld. Er werd en wordt veel 

over gesproken, voor gedemonstreerd en men is het er nog steeds niet over 

eens wat de juiste aanpak is. De kortste maand van dit jaar spande de kroon: 

Over hoeveel sterfgevallen hebben we het in februari  en welke diersoorten 

betreft dit?  

1062 grote grazers 

858 edelherten 

20 heckrunderen 

184 konikpaarden 

Bron: https://www.destentor.nl/flevoland/in-februari-stierven-1062-grote-grazers-

oostvaardersplassen~af8b70a5/119551901/  

 

Vraag 84  Wat is de link tussen deze 3 foto’s? 

   

“actief in jouw buurt”                                                         Bron: facebook “actiefinjouwbuurt” 

 

https://www.destentor.nl/flevoland/in-februari-stierven-1062-grote-grazers-oostvaardersplassen~af8b70a5/119551901/
https://www.destentor.nl/flevoland/in-februari-stierven-1062-grote-grazers-oostvaardersplassen~af8b70a5/119551901/
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Vraag 85 Wat een spreker was die man 

A Voetbaltrainer Guus Hiddink was spreker tijdens De Meerpaaldagen 2017. 

  

 Wat wist hij te vertellen over Dronten? Niets 

) 

  

B Er waren meerdere bekende sportieve sprekers in De Meerpaal:  

Wie is de man op de foto? Marc Lammers 

Wat was de titel van zijn lezing? Van goed naar goud 

https://dedrontenaar.nl/algemeen/hockeycoach-marc-lammers-verzorgt-lezing-voor-ondernemers-in-de-meerpaal  

https://dedrontenaar.nl/algemeen/hockeycoach-marc-lammers-verzorgt-lezing-voor-ondernemers-in-de-meerpaal
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Vraag 86 Zomaar wat krantennieuws 

Uit de hints op onze website en Facebook hadden jullie kunnen begrijpen dat je 

er goed aan zou doen de plaatselijke kranten te verzamelen. Heb je dat gedaan, 

dan pak ze er nu bij.  Welke woorden ontbreken in deze krantenkoppen? 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9  
 

10 
 

 

1 

MFC 

Swifterbant 

2 

Levend centrum 

3 

Grote speeltuin 

NIET: een …. 

4 

‘heel 

ontwapenend’ 

5 

Asbestpanden 

slopen 

6 

luisteren 

7 

iconische 

8 

30% 

9  

36 (niet 36.000!) 

AED’s 

10 

Regionale markt 
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Vraag 87 Sportieve winnaars 

We hebben ook onze plaatselijke kampioenen, aan het eind van elk sportseizoen 

kunnen veel jonge sporters trots zijn op een behaald kampioenschap en krijgen 

een plekje in onze plaatselijke kranten. 

Welke teams zie je op de foto’s van juni 2017? 

 

 

MHC Meiden D1 

 

Swift 64 team J09-1 

 

Flevo Delta Meisjes B 
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Vraag 88  “Tweede jeugd voor oudere perenbomen” 

 

Rotary Dronten heeft het op zich genomen 50 oude perenbomen van 50 jaar 

oud te herplanten. 

Op welke dag is de eerste 

boom herplant? 
Donderdag 14-12-2017 

Geef exact aan waar dat was! Bij de vijver in de tuin bij De Regenboog 

Door wie zijn de bomen 

beschikbaar gesteld? 
Fruitteler Huijsmans  

Noem tenminste 5 van de 

locaties waar deze bomen zijn 

geplant: 

In Dronten aan de Ottolanderlaan,  

van der Hamlaan,  

bij De Regenboog,  

Basisschool De Klimboom,  

Aeres Hogeschool in Dronten = 

Langs het fietspad tegen de tocht Dronten-West 

de Fruitboog in Swifterbant 
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Vraag 89  Zet onder elke kolom de juiste datum 

Zuidsingel 

Noordsingel 

De Lange Streek 

Dahliastraat 

Hertenkamplaan 

Bisonweg 

Zwanebloem 

Ganzerik 

Ridderspoorlaan 

De Lange Streek 

Industrieweg 

Bloemenzoom 

Industrieweg 

De Lange Streek 

Langs de Bogen 

De Heraut 

De Jachthoorn 

De Heraut 

Het Blazoen 

De Koningshof 

Het Blazoen 

Einde    

Zuidsingel 

Meerpaalplein 

De Rede 

Aakstraat 

Walvisstraat 

De Zuid 

De Galop 

Manegelaan 

De Volte 

Concourslaan 

De Barrage 

De Landmaten 

De Morgen 

de Landmaten 

het Dagwerk 

De Landmaten 

De West 

Keplerlaan 

De Meteoor 

De Meridiaan 

Jupiterweg 

De Zuid 

De Rede 

Verlengde Baan 

Dreef 

Plein 

De Voor 

Kopakker 

Buitenkant 

Waterkant 

Akkerhof 

Baan 

Noorderbaan 

Oogstweg 

Noorderbaan 

Baan 

De Huifkar 

Het Erf 

De Deel 

Het Erf 

De Huifkar 

Baan 

Graafschaplaan 

Slangenburg 

Harenberg 

De kooi 

De Wierse 

Dreef 

Parksingel 

Koolzaadhof 

Lucernehof 

Sportlaan 

Cultuursingel 

Fruithof 

Dreef 

Verlengde Baan 

22-12-2017 23-12-2017 21-12-2017 

Bron: http://www.sta-dronten.nl/lichtjestour/routes_lichtjestour 

http://www.sta-dronten.nl/lichtjestour/routes_lichtjestour
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Vraag 90  Vreemde zaken! Gezien? 

En laten we Onze Dorpskwis niet vergeten, want ook wij haalden volop het 

nieuws en kunnen natuurlijk niet ontbreken in de categorie Gehoord en gezien. 

Tenslotte draait het daar bij ons allemaal om! 

Hebben jullie goed op ons gelet, ons gevolgd, rond gekeken op de 

instructiemiddag? 

We maken het niet moeilijk, het is pas de eerste editie van Onze Dorpskwis en 

we hebben het jullie daarom ook in de aanloop niet moeilijk gemaakt. We 

beloven jullie dat we volgend jaar nog meer “verborgen nieuws” gaan brengen. 

3 simpele vragen over de instructiemiddag:   

Bij de plek waar teams zich konden inschrijven 

hingen plankjes met spullen. Wat stond er op het 

bovenste plankje? 
Niets 

Voor welk dieet is de dadelcake van Moellies 

geschikt? 

Glutenvrij 

Lactosevrij 

Suikervrij 

Het bestuur droeg mooie polo’s, gesponsord door 

Brothers  Jeans. Maar wie droeg(en) deze niet? 
Mirjam 

 

Maar daar bleef het niet bij.  
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In de paar weken daarna kon je op de meest vreemde plekken een sticker met 

het logo van Onze Dorpskwis tegen komen. Is het jullie opgevallen? 

Noteer dan hieronder waar/waarop je een sticker met het Onze Dorpskwis 

logo hebt gezien: 

 Achter op de auto van Dirk Visser 

 Achter op de auto van Martin van Alphen 

 Achter op de auto van Ilonka 

 Achter op de auto van Janny 

 Op de afzuigkap van Martin 

 Swifterbant: Chinees restaurant 

 Swifterbant: Bakker tietema 

 Swifterbant: Bloem en thuis 

 Swifterbant: Patatzaak Onze meiden 

 Biddinghuizen: Bakker Tietema 

 Biddinghuizen: Cultuurbank  

 Dronten: Brothers jeans  

 Dronten: Slagerij Klaver 

 Dronten: Frieteria 

 Dronten: Bibliotheek 

 Dronten: mandje Samen actief 

 Dronten: Mitra 
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Categorie 10: Daar zit muziek in  

 

Vraag 91 Beroemd in en om Dronten 

Wie zie je op de foto’s? 

  
A Coverband Amplifier 

Bron: http://www.coverbandamplifier.nl/ 

B Coverband Suit up 

https://dedrontenaar.nl/cultuur/nieuwe-coverband-

suit-up-uit-dronten-presenteert-zich-bij-cultus-inn 

   

C Sharon Kips 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sha

ron_Kips#/media/File:Sharon-

kips.jpg 

D Coverband No stress 
https://www.facebook.com/NoStressCove

rband/photos/a.221858788295253.10737

41826.221660281648437/240752779739

187/?type=1&theater 

E Bertolf Llentink 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Be

rtolf_Lentink 

 

 

http://www.coverbandamplifier.nl/
https://dedrontenaar.nl/cultuur/nieuwe-coverband-suit-up-uit-dronten-presenteert-zich-bij-cultus-inn
https://dedrontenaar.nl/cultuur/nieuwe-coverband-suit-up-uit-dronten-presenteert-zich-bij-cultus-inn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sharon_Kips
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sharon_Kips
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sharon_Kips
https://www.facebook.com/NoStressCoverband/photos/a.221858788295253.1073741826.221660281648437/240752779739187/?type=1&theater
https://www.facebook.com/NoStressCoverband/photos/a.221858788295253.1073741826.221660281648437/240752779739187/?type=1&theater
https://www.facebook.com/NoStressCoverband/photos/a.221858788295253.1073741826.221660281648437/240752779739187/?type=1&theater
https://www.facebook.com/NoStressCoverband/photos/a.221858788295253.1073741826.221660281648437/240752779739187/?type=1&theater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bertolf_Lentink
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bertolf_Lentink
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Vraag 92 Gouwe ouwe 

Beluister het lied van Peter Koelewijn, “mijn blonde sexmachine” op youtube. 

Wie telt er niet mee? Brigitte Bardot 

In welke auto rijdt de man waaraan 

Peter zijn Angeline verloor? 
Jaguar 

Wat heeft Peter met zijn blonde 

sexmachine doorgenomen over wat zijn 

moeder hem had verteld? 

Over het bloemetje en de bij 

Na welk gebeuren ging het hartje van 

Angeline open voor Peter? 
Cuba libres 

Waarom viel Peter van zijn stoel? De bliksem sloeg bij hem in 

Uit welke stad kwam de volgende man 

waar Angeline kennis mee maakte? 
Rome 

Angeline en Peter gingen naar haar 

kamer, maar waarom? 
Omdat het daar koeler was 

Dez hit is van Peter en zijn Rockets. 

Hoeveel bandleden waren dat toen? 
6 

In welk jaar is dit nummer voor het 

eerst verschenen? 
1973 

Wat stond er op de B-kant van deze 

single? 
Allemaal omhoog, allemaal omlaag 
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Vraag 93 Altijd een Top 40… 

Je ziet hier onder 5 nummers uit een Top 40 van lang geleden: 

 Nr 4   Because you loved me   – Celine Dion 

 Nr 7   Vrij zijn     – Marco Borsato 

 Nr 14  Ironic     – Alanis Morissette 

 Nr 21  Captain Jack    – Captain Jack 

 Nr 23  They don’t care about us  – Michael Jackson 

 

Van welke week in welk jaar was deze Top 

40?   Week 24, 15-6-1996 

Wat was de nummer 1? Macarena – Los del Rio  

Hoeveel weken staat dit nummer dan in de 

Top 40? 5 weken 

Welk nummer staat op plaats 40? Hé lullo – Dave Da Rave 

Behalve de nummer 1 is er nog een 

nummer niet van positie veranderd ten 

opzichte van de week ervoor. Welk 

nummer? 

4 Because you love me – Celine 

Dion 

9 Until it sleeps – Metallica15 

Music Instructor - Hymn 

37 Limburg (Kwestie van geduld) 

– Rowwen Hèze & Het 

Metropole Orkest 
Bron: https://www.top40.nl/top40/1996/week-24  

 

 

  

https://www.top40.nl/top40/1996/week-24
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Vraag 94 Beroemde mannen met snorren 

We kennen ze allemaal… maar herken je ze hier ook? Van wie zijn deze 

snorren? 

  

 

1 Snoop Dog  

 

 

2 George Michael 

 

 

3 Jimi Hendrix 

 

 

4 Carlos Santana 

 

 

5 Freddy Mercury 
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Vraag 95 Beroemde hoezen 

Ontcijfer de platenhoezen / CD’s van deze hits uit de top 2000  

1 Shine on you crzy diamond 

(Pink Floyd) 

2 Graceland(Paul Simon) 

3. Layla – One more car One 

more rider (Eric Clapton) 

4. Op fietse (Skik) 

5. Liefs uit Londen (Blof) 

6. Piano man (Billy Joel) 

7. Papa – Is dit nu later (Stef Bos) 

8. Black (Pearl Jam) 

9. Empire state of mind (Alicia 

Keys) 

10. Viva la vida (Coldplay) 
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Vraag 96 Welke muziekinstrumenten zie je hier afgebeeld? 

  

(Pedaal)harp Theorbe 

  

Ukelele Piccolo 

 
 

Djembé Maracas / Sambaballen 

  

Midwinterhoorn Houten blokfluit 

  

Erke Trombone of schuiftrompet 
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Vraag 97  Alle begin is moeilijk 

 

A. Welk bandje kondigde hier zijn eerste optreden aan? 

The Hype        (Eerder Feedback  en voorloper U2) 

 

B. We vonden een oud krantenartikel van een inmiddels beroemde band. De 

naam van de band, de bandleden en het land van herkomst zijn vervangen door 

een X. Over welke band gaat dit artikel? 

 

U2 
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Vraag 98 Genieten van muziek! 

In Nederland zijn veel muziekfestivals en plekken waar je kunt genieten van 

muziek. Maar luisteren en kijken naar muziek is universeel, overal ter wereld 

genieten mensen van muziek. Waar? 

  

Koninklijk Concertgebouw - Amsterdam Concert at sea – Brouwersdam 

  

Pinkpop – Landgraaf summer concerts in Kirstenbosch – Kaapstad 

  

Royal Albert Hall – Londen Stockholm Concert Hall 

  

Melbourne concert hall Poppodium 013 – Tilburg 

  

Berlin Philharmonie Metropolitan Opera House, New York 
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Vraag 99  Muziek & eten en drinken 

 

Dat een echte Bourgondiër gezellig en vrolijk wordt van lekker eten en 

drinken, dat weten we.  

Maar er is meer gezelligheid rond dit thema. Wat te denken van deze  

taalvirtuoos die met groot taalgevoel over allerlei voedingsmiddelen zong.  

Wat was zijn artiestennaam? Drs. P 

Wat was zijn volledige echte naam? Heinz (Hermann) Polzer 

Wat  eten we liever dan een spiegelei 

met brood? 

Kokosnoot 
https://www.songteksten.nl/songteksten/363063/drs-
p/kokosnoot.htm  

Welk lied was oorspronkelijk geschreven 

als themamuziek bij een Nederlandse 

televisiereeks over tuinieren en groenten 

kweken in de tuin? 

Knolraap en lof, schorseneren en prei 

  

 

In een uitzending van “Met zicht op zee” 

van Carl Huijbrechts bezong hij … 
Sla 

  

https://www.songteksten.nl/songteksten/363063/drs-p/kokosnoot.htm
https://www.songteksten.nl/songteksten/363063/drs-p/kokosnoot.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinieren
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Vraag 100 

We eindigen deze categorie met bekende deuntjes die horen bij TV 

programma’s of TV series. Ga naar het YouTube kanaal van Onze Dorpskwis 

voor 

  

Of via https://youtu.be/vglSD6fj968  

Herkennen jullie ze alle 20? Noteer ze in de juiste volgorde: 

 

 

Het antwoord staat ook op youtube:  https://youtu.be/k6w8TUrjknQ  

 

  

1 Sesamstraat 11 Hill Street Blues 

2 Boer zoekt vrouw  12 The A-team  

3 Man bijt hond  13 Het zonnetje in huis  

4 Heel Holland bakt  14 2 voor 12  

5 Benny Hill Show 15 Dokter Deen  

6 Dallas 16 Magnum  

7 Langs de lijn  17 Celblok H  

8 Medisch centrum west  
18 

 
Kapitein zeppos  

9 NOS journaal  19 Sil de strandjutter 

10 Floris  20 Baantjer  

https://youtu.be/vglSD6fj968
https://youtu.be/k6w8TUrjknQ
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Categorie 11: Vragen over onze vrienden, onze sponsoren  

 

Het is geweldig zoveel bedrijven meteen al het initiatief van Onze Dorpskwis 

ondersteunen! Naast alle financiële ondersteuning hebben wij ook sponsoren die 

in natura sponseren.  

Mede dankzij de financiële bijdrages kunnen wij ook prijzengeld uitkeren! 

Zonder sponsoren geen kwis, daarom graag in onderstaande vragen ook jullie 

aandacht voor deze bedrijven. Alle vragen in deze categorie vanaf vraag 102  zijn 

met eigen kennis en kunde of door op te zoeken op de website te 

beantwoorden. 

Vraag 101 Hoevéél sponsoren heeft Onze Dorpskwis eigenlijk? 

 

Vraag 102  Op welke dag is de orthoptiste bij Flevo Optiek aanwezig? 

 

Vraag 103  Wat is de (meisjes)naam van het gele jurkje op de mailing van 24 

februari van Noteboom 4 Woman – fashion & lifestyle, te Lelystad? 

 

Vraag 104  Op welke 3 manieren ondersteunt Rabobank Flevoland de lokale 

verenigingen en stichtingen. 

30 

Woensdag 

Lianne 

1 Rabo verenigingsondersteuning 

2 Rabobank Clubkas Campagne 

3 Het cooperatiefonds 
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Vraag 105  Wat voor nieuwe bbq heeft Keurslager Klaver onlangs aangeschaft? 

 

Vraag 106  Welk bedrijf uit Dronten let op de kleintjes? 

 

Vraag 107  Equess 

 

A. Wat stelt het logo van Equess voor?  

B. Waar komt de naam Equess vandaan? 

 

 

Vraag 108  Met welk merk wordt er gewaxt bij Specialist in Beauty? 

 

Vraag 109  Welke specifieke dienstverlening doet Autobedrijf Koot naast 

onderhoud, APK en airco? 

 

 

  

locomotief bbq / trein 

Doe het zelf outlet 

 A.  Ridderhelm 

 

B. Equess is afgeleid van het Latijnse woord eques en 

betekent ridder. 

Lycon 

Automaatbakspoeling /powerflush van Kroon oil 
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Vraag 110  THUIS eten & wonen 

 

Waar was chef kok Harm Jan van 20 mei t/m 2 juni? 

 

 

Vraag 111 Hai Yan Palace 

 

Uit welke gerechten bestond het maandmenu van mei? 

 

Vraag 112  Noem per expertise 2 behandelingen die je bij FRIS. Cityspa kan 

boeken? 

 

]Vraag 113  Camping en Horecacentrum 't Wisentbos 

 

Welke activiteit vindt hier plaats op 8 juli? 

 

  

Noorwegen, Sandland Brygge 

babi pangang,  

foe yong hai kip, 

king doo kai,  

2 stuks kip sate,  

8 stuks mini loempia,  

keuze uit grote bak nasi/bami of witte rijst. 

Antwoord:  

Pedicure – kapper - schoonheidsspecialistezie website 

Koppelwedstrijd.  Viswedstrijd wordt ook goed gerekend. 
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Vraag 114  Flipse Makelaardij 

 
Al … jaar uw makelaar in de Gemeente Dronten!  

De vraag werd op Facebook al gesteld: Op welke datum startte Flipse 

Makelaardij O.G. in Dronten? 

 

 

Wij hebben in de aanloop dankbaar gebruik mogen maken van het grote scherm 

op de gevel.  

Om extra punten te verdienen rijd je nu naar het grote scherm om een extra 

vraag te beantwoorden!   

 

 

Vraag 115  Hoeveel merken verkoopt Brothers Jeans, gesplitst op dames en 

heren 

 

1-7-1988 

Antwoord extra vraag:  Naud Rommens 

24 merken in tabel gesplitst op  

 

Dames: 15 

 

Heren: 17 
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Vraag 116  Hoeveel uur per jaar is Frieteria geopend 

 

 

Vraag 117  Een interessante vraag van de Huisartsen Swifterbant 

 
 

 

Bron: https://www.google.nl/amp/s/nos.nl/googleamp/artikel/2214452-6000-jaar-oud-babyskelet-

in-arm-vrouw-gevonden-in-nieuwegein.html 

 

Vraag 118  VWA internet- en reclamebureau  gaat in 2018 verhuizen 

 

Wat wordt het nieuwe adres? 

 

 

Vraag 119  Multicopy Dronten is onderdeel an een franchise organisatie. 

 

Hoeveel vestigingen van Multicopy zijn er in Nederland?? 

 

2900 (géén 3016) 

5000 - 3400 voor Christus 

De Rede 40A 

72 

De cultuur in 

Swifterbant is altijd 

kindvriendelijk geweest. 

 

Vanaf wanneer dateert 

de eerste aanwijzing van 

jeugdzorg.? 

https://www.google.nl/amp/s/nos.nl/googleamp/artikel/2214452-6000-jaar-oud-babyskelet-in-arm-vrouw-gevonden-in-nieuwegein.html
https://www.google.nl/amp/s/nos.nl/googleamp/artikel/2214452-6000-jaar-oud-babyskelet-in-arm-vrouw-gevonden-in-nieuwegein.html
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Vraag 120  De allerlaatste vraag gaat over: Onze Dorpskwis! 

 

We eindigen met een vraag over Onze eigen Dorpskwis: hoe vaak staat ons 

volledige logo afgebeeld in het kwisboek? 

 

 

 

 

 

  

6 
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Categorie 12: Doe-opdrachten  

  

Opdracht 1  Meten is weten  

 

Onze dorpsfontein in het winkelcentrum Suydersee. Je komt er vaak langs, en 

we bedachten hier een vraag over die niet te googlen is:   
 

 
 

Hoeveel centimeter meet de binnenste ronde rand van het "euroteken" ? 

 

Onze Drontense GAMMA Bouwmarkt heeft jullie voorzien van een mooie 

rolmaat dus ga aan de slag!   

In centimeters:     401,5 cm  (396,5 - 406,5 wordt goed gerekend 
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Opdracht 2   Proeverij 

In jullie tas zitten 5 theezakjes. Breng het water maar aan de kook en maak van 

elk zakje een heerlijke kop thee en vul hieronder in welke 5 smaken je proeft!  

 

 

 

  

Opdracht 3  Het geluid  

Ga naar het YouTube kanaal van Onze Dorpskwis voor 

 

Of via https://youtu.be/W8IANfFef9U   

Wat hoor je?  

 

  

Bosvruchten 

Mango 

Aardbei 

Original English tea 

Green tea lemon 

Het geluid van een pen 

https://youtu.be/W8IANfFef9U
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Opdracht 4  GEO opdracht  

De mobiele telefoon zorgt ervoor dat ook buitenactiviteiten populair zijn 

geworden en niet alleen voor de jeugd! Denk aan de Pokémon-hype, denk aan 

geocachen.   

Voor deze opdracht moet je met je mobiele telefoon op pad.  
 

Een korte instructie voor deze opdracht waarbij je diverse locaties in onze 3 

dorpen gaat of laat bezoeken.  

Waar? We geven de lengtegraad en breedtegraad als aanduiding! 

 

Bij elke locatie hoort een vraag. Elk antwoord daarop dient omgezet te worden 

naar een getal onder de tien. Dat doe je door “stapeltellen”.  

Aan elke letter wordt een waarde toegekend en die waardes worden vervolgens 

opgeteld en eventueel doorgeteld totdat er één getal overblijft, dit laatste wordt 

ook wel de rijsommethode genoemd. 

 

 

Bijvoorbeeld: zalmforel  26+1+12+13+6+15+18+5+12  45  9 

Ook als het antwoord op een vraag een getal is, dien je de cijfers van die getallen 

op te tellen:  

Bijvoorbeeld: 17.588  29  11  2 

 

Bezoek de locaties in willekeurige volgorde. Als je alle vragen juist hebt 

beantwoord, geven de juist ingevulde getallen de eindlocatie waar nog de laatste 

vraag dient te worden beantwoord. Dat antwoord vul je in, net als de 

coördinaten van deze locatie. 

 

 

Succes met de opdracht op de volgende pagina! 

  

Letter: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

Waarde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
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Lengtegraad Breedtegraad Vraag Cijfer in 

eindlocatie 

52.5673505 5.6391795 Het aantal rode voetjes. A 

52.450717 5.699413 Tel alle cijfers op die op de 
richtingwijzers staan. 

B 

52.518356 5.724814 De namen van de 4 aan deze 
straat appartementencomplexen 
opgeteld. 

C 

52.4527936 5.687395 Het aantal halfronde bovenlichten 
in dit geloofsgebouw. 

D 

52.5315934 5.7244087 Het aantal betonnen treden die je 
neemt om naar boven te gaan. 

E 

52.456484 5.686771 De tuin van het huis nr 37  heeft 
een sierhekwerk. Hoeveel 
knoppen in de vorm van 
dennenappels zie je? 

F 

52.512131 5.711228 Het aantal rode bollen bij deze 
locatie. 

G 

52.5636870 5.6431383 De naam van het huis op nr 1 H 

52.5658752 5.6422764 Hier oversteken. Wat is de 
onofficiële naam van het voetpad 
richting de basisschool? 

I 

52.528006 5.72032 Hoeveel gele borden “Z” zie je aan 
de zuid-westelijke zijde? 

J 

52.5711980 5.6400106 In deze straat zijn 2 
invalideparkeerplaatsen. Tel de 
cijfers op bij de bijbehorende 
huisnummers. 

K 
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Eindlocatie: 

 

52. D G H F C 5. K A J E B I 

 

52.5 2 3 6 3 

 

5.7 1 7 8 9 7 
 

Waar zijn de vierkante RVS roosters van? Hoeveel van deze roosters zijn er? 

Bedriegertjes Meerpaalplein (Redeplein) 21 
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Opdracht 5  Kunst-ig?! 

 

Maak met jullie teamleden een mooie foto die zo goed mogelijk het schilderij  

“De aardappeleters” van Vincent van Gogh nabootst. De ingezonden foto’s 

worden getoond op 30 juni en op onze website + Facebook geplaatst. Elke 

inzending kreeg 20 punten als waardering. De beste 3 kregen extra punten. 

 

 

 

Binnenkort zullen wij teamcaptains een mail sturen voor 

een online enquête met vragen over deze eerste editie van  

Onze Dorpskwis. 
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Graag tot volgend jaar! 

Bestuur Stichting Onze Dorpskwis 

Dirk, Ilonka, Janny, Marianne, Marlijn, Martin, Mirjam 

 


