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Teamnummer:

Inlevertijd (door
organisatie in te vullen):

Teamnaam:
Captain:
Als we een prijs winnen schenken we die aan dit goede doel:
Wij zetten de joker in voor categorie: (omcirkelen)

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Deze categorie niet meetellen: (omcirkelen)

1- 3 - 4 - 6 - 8 - 10

+ Joker op juiste plek vastnieten

+ Kruis door pagina’s van de categorie
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voor Dronten - Swifterbant - Biddinghuizen
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Veel plezier met
het napraten
over
Onze Dorpskwis
2019
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Onze Dorpskwis zou niet mogelijk zijn zonder de bijdragen die onze
sponsoren leveren. Veel dank aan iedereen die zijn of haar steentje
bijgedragen heeft aan het mogelijk maken van Onze Dorpskwis 2019!
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onzedorpskwis.nl/
sponsoring
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Geheime opdracht: Cito toets
Deelname 20 punten

Artikelen bestemd voor KATTENOPVANG Swifterbant Dronten Biddinghuizen
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CATEGORIE 1 – Voor de kinderen

15-10-5 extra voor de drie beste scores (gebaseerd
op juiste antwoorden èn tijd)

Kwisboek 21 september 2019
Categorie 1: Voor de kinderen
Vraag 01 Kinderboeken illustraties

De Gorgels
(Jochem Meijer)

Over een kleine mol die wil weten
wie er op zijn kop gepoept heeft.
(Werner Holzwarth/Wolf Erlbruch)

Rupsje Nooitgenoeg
(Carice van Houten of Eric Carle)

Jip en Janneke
(Annie M.G. Schmidt)

Mag ik meedoen?
(John Kelly)
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CATEGORIE 1 – Voor de kinderen

Kinderboeken zijn ook vaak zo leuk om de illustraties. Herken jij de illustraties en
weet jij uit welk kinderboek ze komen? Schrijf de titel van het boek op.

Kwisboek 21 september 2019

Dagboek van een muts
(Rache Renée Russell)

Floddertje
(Annie M.G. Schmidt)

Hoe overleef ik … (serie van
Francine Oomen)

Lampje
(Annet Schaap)

Vraag 02 Een spelletje spelen
“Wie is het”: Heb je dit spel? Pak het nu dan uit de kast. De personen op de kaartjes
hebben uiteenlopende kenmerken.
Als ik zeg: “Ik ben niet vrolijk, draag geen bril en heb wit haar” , weten jullie dan wie
ik ben?
George
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De Waanzinnige boomhut
( Andy Griffiths&Terry Denton)
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Vraag 03 Knipwerk (zebra’s)
In de enveloppe zit een knippuzzel, knip de blokjes netjes uit.
Bedenk zelf hoe je ervoor kunt zorgen dat de bovenkanten ook
boven blijven! Vraag eventueel een van de ouders om je
hiermee te helpen.
Je ziet op de foto een aantal zebra’s. Hoeveel?

Vraag 04 Plaatjes van zaadjes
Wat groeit uit de zaadjes? Schrijf onder het nummer de juiste letter.
1

2

3

4

5

D

F

H

A

E

6

7

8

9

10

B

I

C

J

G
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1

2

3

4

5

D

F

H

A

E

6

7

8

9

10

B

I

C

J

G

Een bekende supermarkt in Biddinghuizen had een leuke actie met knuffels. Daarbij
hoort een app waarmee je spelletjes kunt doen met deze Vitamini’s en van alles te
weten komt over groenten en fruit. Elke Vitamini heeft een eigen spel. We hebben er
5 gespeeld.
A Geef jij aan met welke Vitamini? Schrijf het juiste nummer onder het spel.

1

2

3

4

5

6

7

8

?
9

10

11

12

13

14

15

16

A

B

C

D

E

4

9

7

11

1
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Vraag 05 Vitamini’s
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B Wat is de naam van de
ontbrekende Vitamini:

Kim & Karim Kers

Vraag 06 Vliegtuigreis

Waar zitten de passagiers?
 Freek zit achter de piloot. Om uit het
raam te kijken, moet hij naar links kijken.
 Tussen de piloot en Hermien bevindt zich
één stoel.
 Dagmar zit naast Hermien.
 Emilie en Celine zitten naast elkaar.
 Emilie zit vlak voor Barend.
 Dagmar heeft het raam niet aan haar rechterkant.
 Dagmar en Grace zitten aan dezelfde kant van het vliegtuig, maar niet vlak
achter elkaar.
 Ad en Grace zitten even ver van elkaar als Freek en Barend.

Stoel 1

Ad

Stoel 2

Freek

Stoel 3

Hermien

Stoel 4

Dagmar

Stoel 5

Emilie

Stoel 6

Celine

Stoel 7

Barend

Stoel 8

Grace
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In dit kleine vliegtuig is plaats voor acht
passagiers. Ze hebben genummerde stoelen.

Kwisboek 21 september 2019
Vraag 07 Kennis en kunde

A Wie zijn dit?

CATEGORIE 1 – Voor de kinderen

A: Elsa en Anna (uit Frozen)

B Welke is de grootste waarde van een euromunt in Nederland?
B: 2 euro

C Welk spel zie je hier?
C: My little Riding Champion

D Hoe heette de overgrootmoeder van koning Willem Alexander?
D: Wilhelmina
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E

Wie is dit?

E: Pippa Pig / Peppa Big

CATEGORIE 1 – Voor de kinderen

F Hoeveel poten heeft een mier?
F: Zes

G Hoe heet het kleine elfje dat voorkomt in de verhalen over Peter Pan?
G: Tinkelbel/Tinkerbel

H Hoe heet de slechterik die op de Smurfen jaagt?
H: Cargamel

I In welke Nederlandse stad staat de Euromast?
I: Rotterdam
J In welke sport gebruikt men een floret? Schermen, judo of honkbal?
J: Schermen
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A Vladivostok (Siberië)

B Amsterdam

A Amersfoort

B Apeldoorn

CATEGORIE 1 – Voor de kinderen

Vraag 08 Topografie: Welke stad ligt noordelijker?

B Amsterdam
B Apeldoorn
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Vraag 09 Dierenneuzen

1.

Cavia

2.

Giraffe

3.

Luiaard

4.

Chimpansee

5.

Hert

6.

Egel

CATEGORIE 1 – Voor de kinderen

Dierenneuzen zijn er in allerlei soorten en maten. Weet jij van welke dieren deze
neuzen zijn? Het is lastiger dan je denkt.

Bron: quest.nl
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Vraag 10 Mees Kees
Titel van de film: Mees Kees op kamp (hele film). Beantwoord de volgende vragen:

1 Mees Kees steekt aan het begin van de film een

3 Wat moeten de kinderen niet vergeten mee te
nemen op kamp?

17 kinderen

Mais/popcorn
Kleren, slaapzak,
zwembroek en een regenjas

4 Welke kleur petjes krijgen de kinderen door de
directrice uitgedeeld?

De petjes zijn blauw

5 De kinderen moeten van de juf heel goed ruiken.
Opeens ziet ze een heel bijzondere paddenstoel?
Wat is de naam van deze paddenstoel?

De paddenstoel heet groene
knolamaniet

6 Wat moet Mees Kees volgen zodat het allemaal

Het tijdsschema,
werkschema, werkboekje,
weekoverzicht

goed komt?

7 Welke kleur hebben de eetschaaltjes bij het
avondeten?

De schaaltjes zijn geel

8 Mees Kees gaat een speurtocht uitzetten, maar
hij komt niet terug. Wie gaat hem als eerste
zoeken?

9 Wat gaan ze uiteindelijk toch in plaats van de
bomenspeurtocht doen?

10 Hoe heet het vriendinnetje van mees Kees en
gaan ze uiteindelijk toch nog zoenen ?

Tobias gaat als eerste
zoeken

Een strandspeurtocht / naar
het strand

Marie-Louise
en ja uiteindelijk gaan ze zoenen
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lucifer af om het gas aan te steken. Hoeveel
kinderen staan er met een veiligheidsbril in
spanning naar hem te kijken?
2 Wat schiet er uit de pan?

Categorie 2: Van alles wat

Vraag 11 Onze “heilige koe”
A: Altijd weer een dankbaar onderwerp van gesprek. De achterlichten maken de
verschillende merken en types goed herkenbaar. Ken jij ze?
Toyota Auris

Opel Mocca

Fiat 500

Peugeot 5008

Audi A1

Volkswagen UP

Jaguar E-pace

Suzuki Swift

Citroen 2CV
Lelijke eend
Deuxchevaux

Tesla Model S

B: Hotspots 2018
Flitshotspots in deze regio blijken de N36 bij Sibculo (80 meldingen), de A28 bij
Zwolle (71 meldingen) en de N50 bij Ens (64 meldingen). Landelijk koploper is de
A13 van Rotterdam naar Rijswijk. Bij hectometerpaal 15,2 is 294 keer een flitser
gemeld. Het merendeel van de meest gemelde flitslocaties is in de Randstad. Welke
wegen (N wegnummer met hectometerpaal (hmp)) uit onze gemeente staan in de
landelijke top 100 en op welke positie?
36

N307 Dronten (hmp 25,4 - 56 meldingen)

83

N709 Biddinghuizen (hmp 3 - 35 meldingen)

91

N709 Biddinghuizen (hmp 6,7 - 33 meldingen)

96

N307 Dronten (hmp 30,1 - 32 meldingen)

-

-
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Vraag 12 Sta eens stil bij het parkeren langs de snelweg

(Bron: ANWB)

Parkeren langs de snelweg kan op vele plaatsen. De parkeerplaatsen hebben vaak
bijzondere namen. Langs welke autoweg (A-nummer) zijn onderstaande
parkeerplaatsen te vinden? En waarnaar of naar wie zijn ze vernoemd?

A28
(bij Nunspeet)
Willem van
Vloten

A1
(bij Gooise
meren)
Oude herberg in
de
buurt/Hakkelaarsbrug

A27
(bij Oosterhout}

A6
{bij
Emmeloord)
Pieter Jacob
Verzetsheld
Calkberner/Kalix WO2
Berna (3
kogelvangers)

A12
(bij
Zoetermeer)
Varkensboerderij

Vraag 13 Damesmode voor zeer speciale gelegenheden
Op 19 mei 2018 is Meghan Markle getrouwd met Prins Harry. Veel woorden worden
bij een koninklijk huwelijk gesproken over de trouwjurk en de ontwerper daarvan.
Wie zijn deze bruiden op de foto’s en wie waren de ontwerpers van deze jurken?

Charlene
Wittstock / van
Monaco

Caroline de
Letizia van
Bourbon Parma Spanje

Madeleine van Marij van
Zweden
Denemarken

Giorgio Armani

Addy van den
Krommenacker

Valentino
Garavani

Manuel
Pertegaz

Uffe Frank
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Vraag 14 Een dure smaak: klokkenklassiekers

Bron: Quote 500 rijkste Nederlanders
Bij de tijd zijn met een Hema horloge kan prima! Echter de ene mens heeft een wat
duurdere smaak dan de andere. Wie niet op een Eurootje hoeft te kijken gaat soms
helemaal los met één van onderstaande merken horloges, die zomaar een paar
duizendjes kosten en als je geluk hebt worden ze als “klassieker” alleen nog maar
meer waard. (Her)ken jij ze?

Cartier

Rolex

Panerai

Chopard

Breitling

Vraag 15 Lekker!
Onderstaand vind je een aantal ingrediënten van cocktails, om welke cocktails gaat
het?
Gin
Blanke rum
Cola
Tequila
Wodka
Triple sec
Citroensap
Cocktailkers

Witte rum
Cola
3 ijsblokjes
½ limoen

Tequila
Cointreau of
Triple sec
Limoen- of
citroensap

Limoenen
Cachaca
Rietsuiker
Geschaafd ijs

Gin
Citroensap
Kristalsuiker
Koolzuurhoudend
water
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Long Island ice
tea

Cuba Libre

Margarita

Caparinha

Tom Collins

Vraag 16 Het weer

Tellen:
A
Op welke data sprak men in De Bilt van een warmterecord?
Op welke data sprak men in De Bilt van een koude record?
Tel de getallen van de dagen op en noteer dit getal onder A.
B
22 januari kende de drukste avondspits tot dan toe. Hoeveel kilometer file stond er
tijdens het hoogtepunt? Noteer dit bij B.
Antwoorden:

BRON: nieuws.weeronline.nl

A In De Bilt werden 14 dag-warmterecords gebroken: 24 januari, 7, 8, 19 en 22 april, 28 en 29 mei,
26 en 27 juli, 12, 13 en 14 oktober, 6 november en 2 december waren de warmste ooit gemeten.
Drie data-kouderecords: 28 februari, 17 maart en 23 september.

B

A
24+7+8+19+22+28+29+26+27+12+13+14+6+2
 237
28+17+23 68

B
2287

Totaal: 305
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Vraag 17 Speciale dagen
Je kan het zo gek niet bedenken of er is wel een speciale dag naar een thema
genoemd. Zet onderstaande thema’s in de juiste volgorde van oplopende datum in
het kalenderjaar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

5
5
1
3
10
2
8
9
4
7
6

1

3

15 februari
14 maart
13 april
29 april
6 mei
19 mei
6 juli
20 augustus
7 september
19 november

10

2

8

9

4

7

6

Warme truiendag
Pi-dag
Wereld scrabbledag
Dag van de dans
Internationale bellenblaasdag
Wereld huisartsendag
Wereld kusdag
Wereld muggendag
Internationale dag van de baard
Wereld toiletdag
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Vraag 18 Tatoeages
Ze zijn hipper dan ooit en velen pronken dan ook met hun kleine en grote tatoeages.
Hieronder de tatoeages van bekende Nederlanders. Van wie?

Arie Boomsma

Douwe Bob

Lisa Lois

Wendy van Dijk

Andre Hazes

Fajah Lourens

Yolanthe Cabau
Sneijder

Anouk

Waylon

Wesley Sneijder

Vraag 19 Het OV
A Vroeger moest je in de bus betalen met een
strippenkaart. Tegenwoordig kun je alleen nog
betalen met je OV-kaart.
Plak in onderstaande vak een strippenkaart, deze mag
ook gebruikt zijn.
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B Gepuzzel met reistijd
Samen met haar schoolvriendin Anneke uit Biddinghuizen gaat
Anna uit Swifterbant een dagje winkelen in Zwolle. Ze hebben
afgesproken op het treinstation van Dronten. Anna neemt de bus vanaf de Lange
Streek in Swifterbant naar het station van Dronten. De afstand die de bus moet af
moet leggen is 10 km. De bus rijdt met een gemiddelde snelheid van 80 km per uur
naar Dronten. Anneke komt uit Biddinghuizen. Ze heeft het geluk
dat ze met haar vriend Pieter in zijn snelle auto mee kan rijden.
De afstand die zij af moeten leggen naar het station in Dronten is
12 km. De auto van Pieter rijdt met een gemiddelde snelheid van
100 km.
De bus en de auto vertrekken op hetzelfde moment
Anneke is eerder op
het station in
Dronten
Anna komt 18 sec.
Wat is het tijdsverschil met degene die als tweede aan komt op
later aan op het
het treinstation in Dronten?
station
Wie komt er als eerste aan op het treinstation in Dronten?
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Vraag 20 Algemene kennis
A. Welk woord hoort bij Acht, Zeven, Vijf en Vier?
B. Tot welke provincie behoort het eiland Vlieland?
C. Hoe heten verhalen zoals die over de haas en de
schildpad, waarin dieren denken en praten zoals
mensen?
D. Wat hebben Picasso, Dali en Warhol te maken
met de beroemde Franse wijn ‘Chateau Mouton
Rothschild’ ?
E. Aardappels:
- Welke scholier kreeg een aardappel naar zich
vernoemd?
- Wie was de kweker van dit succesvolle
aardappelras?
F. Een paar jaar geleden was het dorp Haren in rep
en roer door Project X. Foutje op Facebook. Er
komen wel meer van dit soort foutjes voor op
Facebook van ‘rare’ evenementen die helemaal
niet echt bestaan.. De aanleiding voor al deze niet
bestaande evenementen was een echt evenement
dat per ongeluk openbaar was gezet en wat
binnen de kortste keren “ontplofte”. Over welk
evenement ging dit en op welke datum zou het
plaatsvinden?
G. Hoe lang moet een echtpaar getrouwd zijn om
een ivoren huwelijk te kunnen vieren?
H. Wat doet men op oorspronkelijk ongeverfd hout,
om daardoor eventueel ongeluk af te wenden, of
wanneer men zich verheugt over genoten geluk?
I. Wat dronken de Britten in Asterix en de Britten
omdat er nog geen thee was?
J. Het literatuuronderwijs ligt op apegapen. Welke
universiteit schrapte het complete vak Nederlands
in de bachelorfase?

Huizen
Friesland
Fabels (Dus geen sages)

Zij ontwierpen etiketten

- Bintje (Jansma)
- Kornelis Lieuwes de Vries

Studioshoot met je paard
datum: 20 mei 2015
(Dus niet de sweet 16 party
op 21-9-2012)

14
Afkloppen
Een kopje heet water (met
een wolkje melk).
VU Amsterdam
(geen UVA)
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Categorie 3: Sport

Het Olympisch vuur brandde het eerst in …
“Take me out to the Ball Game” wordt
gespeeld bij …
Bij welke sport spreekt men van een
“pancake”?
Een basketbalwedstrijd begint met een …
Het scorebord bij kaatsen noemen we …
Hoeveel kilo weegt bij het discuswerpen
voor vrouwen een discus?
Van welk hout is een cricket bat traditioneel
gemaakt
Bij snowboarden met je rechtervoet voorop
het board staan noemen we …
Als je met een loodgordel, een buddylijn en
een manometer op pad gaat, ga je …
Voor welk land kwam het beroemde
racepaard “Secretariat” uit?

Athene

Amsterdam

Softbal

Honkbal

Volleybal

Basketbal

sprongbal

groepshug

Counter

Telegraaf

1 kg

2 kg

Wilg

Essen

Goofy

Regular

Duiken

Snorkelen

Engeland

Amerika

(De vakjes moeten geel gemarkeerd zijn, anders is het fout)
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Vraag 21 We beginnen eerst maar eens met 10 sportvragen

Kwisboek 21 september 2019
Vraag 22 Sportief bezig!

CATEGORIE 3 – Sport

Er zijn veel takken van sport en het is altijd leuk als een sporter of een sportactiviteit
in onze plaatselijke kranten wordt genoemd of geroemd. We hebben ook aandacht
voor de wat minder bekende sporten. Wat is de titel die bij elke foto hoort?

Ook digitale krantenkoppen zijn goedgekeurd.
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Vraag 23 Een kersverse vader was hier…
Hij was hier voor de lancering van een sportevenement. Beantwoord hierover
onderstaande vragen, de geel gearceerde letters vormen de naam van een sport.

CATEGORIE 3 – Sport

Welke buitenlandse "Royal" was 9 mei 2019 in Den Haag?
Welk vervoermiddel gebruikte deze persoon?
De aftrap werd gegeven van welke spelen?
In welke maand worden die in 2020 gehouden?
In welk park vinden deze spelen plaats?
Voor wie zijn die spelen bedoeld: voor fysiek of mentaal gewonde….....
Wie is ere-voorzitter?

SCHERMEN
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Vraag 24 Sportverkiezingen door de jaren heen

1957

Anton Geesink

G

1963

Peter Post

H

1966

Ard Schenk

A

1976

Keetie van Oosten-Hage

E

1980

Annie Borckink

D

1990

Leontien van Moorsel

B

2002

Esther Vergeer

C

2011

Epke Zonderland

J

2014

Bibian Mentel

F

2018

Suzanne Schulting

CATEGORIE 3 – Sport

I

Deze bekende
sporters wonnen
allemaal één of
meerdere keren een
sportverkiezing. In dat
laatste geval neem je
de eerste keer.
Zet de spelers in
volgorde van het jaar
waarin dat gebeurde.
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Virgil van Dijk

Maarten van der Weijden

Rico Verhoeven

Shanice van de Sanden

Churandy Martina

Memphis Depay

Vraag 26 Wie ben ik?

BRON: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_bijnamen_in_de_sport

(De Stofzuiger)
Willy van de
Kerkhof

(The Flying Doctor)
Epke Zonderland

(Lightning Bolt)
Usain Bolt
(De schicht uit
Bantinga)
SjinkieKnegt

(De Lama)
Frank Rijkaard

(Lex Goudsmit) Winston
Bogarde

Jerommeke)
Jeroen
Blijlevens

(Stuiterbal)
Suzanne Schulting

(Bami)
Naomi van As
(spaghetti)
Theo Derksen
(De sliert van de vliert)
Jan van Grunsven

(Lucifer)
Co Stompé

(De Vliegende Hollander)
Dafne Schippers
The flying dutchman
Robin van Persie
Tom Okker
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Vraag 25 Herken je deze sporters?

Kwisboek 21 september 2019
Vraag 27 Hoge nood!

Zwembad
Overboord

BAS Tennis

Manege Dronten

Swift (64)voetbal

A.T.C.

Squash en Bowlingcentrum

BAS Voetbal

Schaatsbaan

Hockey (MHC Flevoland)

Reaal Dronten
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Plaatselijke sport WC’s. Als je hoge nood hebt let je niet zo goed op, maar toch..
Weet je bij welke sportverenigingen deze foto’s gemaakt zijn?

Kwisboek 21 september 2019
Vraag 28 Een bal kan raar rollen
Elke sport kent zijn eigen bal of ballen. Herken jij de sport? Beantwoord dan de
bijbehorende vraag.

Hoeveel spelers staan er in het veld bij deze
sport?

10

Bij deze sport hoort ook een klein houten
balletje. Hoe heet dat balletje?

Wat is de oppervlakte van de baan waar
deze bal over rolt, gemeten vanaf de startlijn
tot de eerste pin?

Hoeveel van deze ballen rollen over het
laken in het spel Ankerkader 47/2?

Hoeveel ballen liggen er aan het eind van het
spel op de baan?

But
of
cochonnet
of
couchon

19,215 m2
(18,3 m X1,05 m)

1
(de andere twee zijn
wit)

9
(4 gele, 4 zwarte en
1 kleine witte, de
jack)
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(twee teams van 5)

Kwisboek 21 september 2019
Vraag 29 Formule 1
Seizoen 2019 is het 70e Formule 1-seizoen. Max Verstappen wordt
door velen op de voet gevolgd. Volgend jaar kunnen we van hem gaan
genieten in Zandvoort.
Het seizoen 2019 startte op 17 maart 2019, traditiegetrouw in
Australië.
Herken je de verschillende parcoursen? Om het wat moeilijker te
maken hebben we ze in spiegelbeeld gezet. Wat is de naam van het
circuit en welke Grand Prix wordt daar gereden?

Circuit de Monaco

GP van Monaco

Circuit Gilles Villeneuve

GP van Canada

Hockenheimring

GP van Duitsland

Autódromo José Carlos Pace,
Interlagos

GP van Brazilië

Silverstone

GP van
Groot Brittannië

2

3

4
5

Pagina 32

CATEGORIE 3 – Sport

1

Kwisboek 21 september 2019
Vraag 30 Commentaren

“Komt dat scho-o-o-t”

Hugo Walker

“En hij staat”

Hans van Zetten

“Dit is een goed stel, hoor”

Theo Rijtsma

B. Sportcommentatoren moet je natuurlijk vooral horen.
Ga naar https://youtu.be/KVunWdSHoGo
Beluister 5 fragmenten commentaar bij voetbalwedstrijden.
Noteer bij welke wedstrijd met welke einduitslag dit commentaar geleverd werd.

Wedstrijd:

Eindstand:

1 Nederland- Argentinie Kwartfinale WK 1998

2-1

2 Australië – Nederland WK 2014

2-3

3 Nederland – Spanje WK 2014

5-1

4 Nederland Mexico WK 2014

2-1

5 Uruguay – Nederland WK 2010

2-3

De uitslag mocht ook andersom genoteerd worden. Het jaar van het WK hoefde er
niet bij vermeld te worden. Maar mocht natuurlijk wel.
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A Onderstaand lees je 3 fragmenten van bekende sportmomenten en hun
commentaar. Wie zijn deze commentatoren?
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Categorie 4: Kunst en cultuur

Zelfportret van

Zelfportret met
zonnebloem van

Zelfportret “Le Désespéré”
van

Andy Warhol

Antoon van Dyck

Gustave Courbet

Zelfportret van

Zelfportret met Verbonden Zelfportret van
Oor van

Albrecht Dürer

Vincent van Gogh

Zelfportret met
strohoed van

Leonardo da Vinci

Zelfportret met Baret Naakt zelfportret met Zelfportret met
en Opstaande Kraag grimas van
Doornenhalsband van
van

Élisabeth Vigée-Le
Brun
Rembrandt van Rijn

Egon Schiele

Frida Kahlo
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Vraag 31 Selfies ofwel zelfportretten van bekende schilders
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Nederland een keur aan tradities (sorry voor het missen van het één na laatste vakje)

Vraag 33 Standbeelden
In vele steden worden grote namen uit onze geschiedenis
geëerd met een standbeeld. In dit schilderij een bonte
verzameling hiervan. Noteer in welke plaats het beeld staat.
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Vraag 32 WOORDZOEKER Nederlandse cultuur
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1
2
3
4
5

Breda
Apeldoorn
Den Haag
Amsterdam
Sittard

6
7
8
9
10

Harlingen
Vlissingen
Zaandam
Deventer
Leeuwarden

Iedereen is er wel mee opgegroeid. Oud-Hollandse liedjes. Alleen kennen we ze dan
met volmaakte zinnen en regels. In de volgende liedjes hebben we de klinkers
weggelaten. Aan jullie de taak om het juiste liedje te ontdekken.
1. Dr zt n pj p n stkj
chtr mdrs kkndr

Daar zat een aapje op een stokje
Achter moeders keukendeur

2. Jhnn tld zvntn jrn, ht ws zn rdg dng.

Johanna telde zeventien jaren het was
zo’n aardig ding.

3. Dr kwm n br t Zwtsrlnd. Kd, kdllkk k
d.

Daar kwam ene boer uit Zwitserland.
Kadee, kadollekke ke da.

4. Dr ws ltst n msj ls.

Daar was laatst een meisje loos.

5. Vr d grntwnkl stnd Ksj d Jrdn.

Voor de groentewinkel stond Keesje de
Jordaan
In een blauw geruite kiel draaide hij aan ’t
grote wiel.

6. n n blwgrt kl drd h n’t grt wl.
7. Wl nnmrk wr g j nr t?

Wel Annemarieke waar ga je naar toe?

8. ‘k hb n tnt n Mrkk n d kmt!

‘k heb een tante in Marokko en die komt!

9. Brnd n Mkm! Brnd n Mkm! Zt ns gndr!
10. D l zt n d lmn. B’t vlln vn d ncht.

Brand in Mokum! Brand in Mokum! Ziet
eens ginder!
De uil zat in de olmen. Bij ’t vallen van de
nacht.

A. In welke 4 nummers zit géén naam?
A: 1 - 4 – 6 – 10

B Een liedje herkennen uit tekst is één, maar herken je dit liedje ook van de
bladmuziek?
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Vraag 34 Herken Oud-Hollandse liedjes zonder klinkers
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Jan Huijgen in de ton

In de volgende schilderijen uit de Gouden Eeuw hebben we een belangrijk onderdeel
weggelaten. Jammer, want dat onderdeel vertegenwoordigt juist de symboliek van het
kunstwerk. Probeer het missende onderdeel te vinden en geef de betekenis van de
symboliek aan. We willen de naam van de kunstenaar, het missende onderdeel en de
symboliek of betekenis van dat onderdeel van jullie weten. (Een MOEILIJKE VRAAG,
dus extra punten) Bron: College kunstgeschiedenis van de Vrije Academie

1

3

2

4

Kunstenaar

5

Wat mist er?

Symboliek / betekenis?

1. Gerrit van
Honthorst

Niets

n.v.t.

2. Jacob Willemsz
Delff

Niets

n.v.t.

3. Jan Steen

Afbeelding uil met kaars

4. Ferdinand Bol

Klassieke zuil/pilaar

Uil met Kaars en een bril staat voor
domheid. Al geef je hem een bril of een
kaars. Hij ziet niets.
Fortitude, kracht, doorzettingsvermogen

5. Vermeer

Schenken van de melk

Temperantia, gematigdheid
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Vraag 35 Schilderijen met missende symboliek
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Vraag 36 Symbolisch geweven stoffen uit diverse landen

Land van herkomst:

Naam stof:

Laos

Ikat

Indonesië

Kawung

Japan

Bingata

India

Paisley

(Inca’s uit )Peru

Queswa

Ivoorkust en Ghana

Kentestof

Mexico

San Andrés

Schotland

Tartan

CATEGORIE 4 - Kunst en cultuur

Zoveel verschillende culturen, zoveel verschillende stoffen. Zo zie je hier onder
verschillende geweven stoffen die je bij een reisje naar het buitenland zomaar tegen
zou kunnen komen. Uit welk land komen deze stoffen en hoe wordt dit weefsel
genoemd?
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Vraag 37 2019 het jaar van Rembrandt
Bron: kunstkrant maart/april 2019

2
Wat is de naam van zijn kleindochter?
5
In welk museum werd dit jaar een tentoonstelling gehouden over schilders die
naar Italië waren vertrokken om zich door met name één specifieke schilder te laten
inspireren?
6
Wat is de naam van de specifieke schilder genoemd in vraag 5?
7
Om welk typisch element in de schilderkunst van Rembrandt werd hij
beschouwd als de meester van deze techniek?
8
Wat is de naam van zijn dochter?
9
Wat was het eerste stuk dat de staat van Rembrandt kocht om te voorkomen
dat het werd geveild?

Verticaal
1
In welk museum werd het kunstwerk toen (na 9) geplaatst?
3
Op 4 oktober van het jaar 1669 stierf Rembrandt van Rijn. Waar werd hij
begraven?
4
Hoe werd de Europese kunststroming waar de schilders later deel van uit
maakten genoemd, naar de schilder van vraag 6?

Hoeveel keer komt de “A” voor in de puzzel? 10
Hoeveel keer komt de “E” voor in de puzzel? 9
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Horizontaal

Kwisboek 21 september 2019
Vraag 38 Afvallen hoort ook bij onze cultuur

Boek 1

Boek 2

Boek 3

Boek: 1
Boek: 2
Schrijver: A
Schrijver: C
Chris Verburgh Asja Tsachigov

Boek: 3
Schrijver: D
Fajah Lourens

Boek 4

Boek: 4
Schrijver: B
Sonja Bakker

Boek 5

Boek: 5
Schrijver: E
Martijn Bond

Vraag 39 Onze professionele kunst, amateurkunst en culturele activiteiten

Welk oud-bestuurslid van
Onze Dorpskwis leverde
een mooie foto in voor
Take a Shot?

Martin van Alfen

Welke “club” zie je hier?
ONZE Toneelvereniging
Markanti uit Swifterbant
(NIET: New Kids)

Wie is de maakster van
dit beeld?
Nel van Lith
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Afvallen hoort ook bij onze cultuur. Wie heeft het niet eens gedaan. Je ziet hier de
achterkanten van beruchte kookboeken waarbij je superveel kunt afvallen. Kun jij
raden bij welk boek welke schrijver hoort? Noteer daarbij de naam van de schrijvers.

Kwisboek 21 september 2019

Diana Diepmaat

Tienerprostitutie
(Bloedspoor, Anneke Eising)

Bij wie kon je je
opgeven voor deze
wandeling?
Théa Reinhart

Op welk adres
stond dit bord?

Imbosch 14

Waar staat dit
beeld?
Reiger 55 Dronten

Lowlands of
Defqon?

Defqon

Theo Baars

Wat is de naam van
dit kunstwerk?

Wat zong Paul de
Munnik als toegift
tijdens de
Meerpaaldagen
2018?

De Magische Zeven Het regent
zonnestralen

Aan welke Nweg staat dit
kunstwerk?

N306

Van wie is dit schilderij?

Wie is hier aan
het schilderen?

Marga Klaver

Op welk adres
‘woont’ deze
vogel?
Oldebroekerweg 35
Biddinghuizen
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Wie exposeert hier bij
een van haar schilderijen?

Over welk onderwerp
schreef deze Swifterbantse
haar laatste boek?
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Vraag 40 “Andere” kunst en cultuur in onze dorpen

Moeder en kind

Klingkrabber

Het gesprek

Francien Valk
Peperino duro (gesteente
van
vulkanische oorsprong.

Ger Zijlstra

Pieter Kortekaas

Staal/(impala)graniet/beton/
(corten)staal
Brons
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Noteer onder elk kunstwerk:
A De naam van het beeld
B De naam van de maker
C Van welk materiaal het is gemaakt
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Categorie 5: Rondje dorpen, de hort op

Vraag 41 Fietsknooppunten

Knooppunt
43

Knooppunt
65

Knooppunt
27

Knooppunt
84

Knooppunt
87

Oldebroekerweg,
Olsterweg

Swifterweg,
Zeebiesweg

Bosweg,
Bisonweg

De Poort,
Dronterringweg,
De Kolk

Dronterringweg,
Elandweg

Vraag 42 Rotondes
In de gemeente Dronten liggen in alle drie de dorpskernen rotondes. Hieronder een
aantal foto’s van rotondes. Kunt u aan de omgeving zien welke rotondes dit zijn?
Noteer bij elke rotonde welke “afslagen” er zijn.

De Noord, De Oeverloper

De West, Dronterweg, Rietweg
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Fietsend over de Dronter wegen kwam de fotograaf verschillende fietsknooppunten
tegen. Hieronder 5 foto’s van fietsknooppunten, waarvan het nummer is weggehaald.
Noteer bij elk bord het nummer.

Swifterweg, Baan, Noorderbaan

De Kolk, Dronterringweg, De Poort

Biddingringweg, Hanzeweg,
Dronterringweg, Overijsselseweg

Biddingweg, Dronterringweg,
Tarpanweg

Oldebroekerweg, Bremerbergweg,
Dreef, De Wierse

De Helling, Gangboord, Educalaan

CATEGORIE 5 – Rondje dorpen, de hort op

Kwisboek 21 september 2019

Dronterweg, De Zuid

Handelsweg Noord, Fazantendreef,
De Noord

Pagina 44

Kwisboek 21 september 2019
Vraag 43 Bushaltes
U kunt zich door de gemeente Dronten verplaatsen op diverse manieren. Dat kan
bijvoorbeeld op de fiets, met de auto maar ook met de bus.

Halte: Havenweg

Halte: Manege

Swifterweg

De Zuid

Halte: Alikruikweg

Halte: Het Spaarne

Halte: Tarpanweg

Bremerbergweg

De Rivierendreef

Dronterringweg
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Weet u de naam van de bushalte, en aan welke straat die bushalte ligt? Let op de
omgeving en/of de achtergrond!
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Vraag 44 Zeg eens (geen) AAAA of EEEE of OOOO…….

Op elk van onderstaande borden staan twee straatnamen, niet noodzakelijkerwijs uit
hetzelfde dorp. En de medeklinkers van beide straten staan aan elkaar vast.
Noteer onder elk bord de twee straatnamen. MET LIDWOORD, ALS DAT ER
OFFICIEEL BIJHOORT!
Anemoonstraat

Bieslook
De Oeverloper

Het Gareel

De Zaaiviool

De Muddegezaai

De Kruisboog

De Hooiberg

Weidehof

De Arabier

Greente

Het Weerijs

Keileemstraat

Dukaat

De Amazone

De Landauer

De Voor

De Zoom

Lijzijde

De Heraut
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Al fietsende om foto’s te maken voor deze rubriek hebben de banden van alles
gevoeld: Een bospad, een asfaltweg, een betonnen fietspad, een klinkerweg. Dat
laatste bracht mij op het idee: “Noteer in welke straten je bent geweest, maar laat de
klinkers weg.”” Ook de lidwoorden De, Het en ’t zijn weggelaten. Bovendien is alles
in hoofdletters geschreven.
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Vraag 45 Biddinghuizen, we doen het samen!
Er waren genoeg mooie dagen dit voorjaar om er met de fiets op uit te gaan en
onderweg mooie plaatjes vast te leggen. Heel inspirerend! Eens kijken of jullie de
volgende vragen zo kunnen beantwoorden of de fiets hiervoor moeten pakken of…
pak je het anders aan? Mocht het nodig zijn dat je de fiets pakt, draag een
veiligheidsvestje en zorg voor goede verlichting!

CATEGORIE 5 – Rondje dorpen, de hort op

Eerst naar Biddinghuizen.

Biddingringweg

Hoe heet de weg waar deze tunnel onderdoor gaat?
Welke weg bevindt zich links van deze tunnel?

Swifterweg

Onder welke ‘volksnaam’ staat deze kruising bekend?

De Bult

30

Het overdekte deel van de tunnel bestaat uit elementen.
Hoeveel elementen zijn er?
Als door een computerstoring ALLE lampen van de
verkeerslichten branden, hoeveel lampen branden er dan?

30
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Vraag 46 Welkom in Swifterbant!
Nu een fietsrondje Swifterbant. Succes!

CATEGORIE 5 – Rondje dorpen, de hort op

3
Bij dit monument staat een metalen kunstwerk met duiven
èn woorden.
Hoeveel duiven zijn er?
Hoeveel woorden?

8

Wat is het zevende woord in dat kunstwerk?

Zweven

5

Naast dit speelveld staat een aantal stenen “Tafels”.
Hoeveel tafels zijn dat?

5
Hoeveel kleuren heeft de halve cirkel in het embleem van
de instelling waar je deze muurschildering ziet?
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Vraag 47 Een kijkje in Dronten

27

Bij dit gebouw hoort een carillon. Uit hoeveel klokken
bestaat dit carillon?
Op het plein voor dit gebouw bevindt zich een plek met
fonteintjes. Hoeveel ‘spuitmonden ‘ zijn er? Als het goed is 21
ben je hier vorig jaar met de geo-opdracht geëindigd!
Het plein bestaat uit grijze tegels met daartussen banen
gekleurde klinkers. Hoeveel banen klinkers zijn er?

19

Dichter naar de Meerpaal toe staat een boog.
Welke kleuren heeft die boog? (Schrijf de kleuren met een
koppelteken ertussen)

Oranje-wit

(14)0321
(MET haakjes!)

Welk nummer moet je bellen als je fiets verwijderd is?
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En ons fietsrondje eindigt in de grootste kern, Dronten.
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Bij deze vragen geldt het volgende:
- Is het antwoord een getal? Noteer dat getal in de laatste kolom.
- Is het antwoord een woord of naam? Noteer dat woord/die naam (mèt lidwoord als
dat moet). Geef elke letter de waarde die het heeft in het Scrabblespel. Tel die
waardes bij elkaar op en noteer dat getal.
- Is het antwoord een woord of naam met een getal? Tel beide op volgens eerdere
aanwijzingen

Be Child
3 1

3 2 1 2 1

13

Welk gebouw staat er achter de fotograaf?

Het Lamoen
2 1 1

13

2 1 3 1 1 1

Hoe heet de straat die u door dit kunstwerk
heen ziet?

De Steiger
10
1 1 1 1 1 1 2 1 1
Welk gebouw bevindt zich achter de
fotograaf?
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Vraag 48 Kijk eens wat vaker om je heen
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136 jaar
17

1 3 6 4 1 1 1

Golfresidentie
2 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1

20

Bij de ingang van welk terrein staat dit
kunstwerk?

Poort van Dronten
3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
1 1 1 1

20

Waar gaat de (onzichtbaar gemaakte) afslag
naar toe?
Het Perron
2 1 1

12

3 1 1 1 1 1

Van welk gebouw is dit een deel?

Beeldhouwer
3 1 1 2 1 2 1 4 4 1 1

21

Hoe heet dit beeld?
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Hoe lang is deze familie al actief in dit vak?
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Vraag 49 Opvallende tuinen

De Ponder 7

De Lange Streek 79

Mosselweg 9

De Lente 15

De Lente 15

Lijzijde 126
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Er zijn tuinen die zich onderscheiden van andere. Welke adressen horen bij
onderstaande afbeeldingen?
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Vraag 50 AED’s

Penhoren 13

Granietstr.20

De Rede 1
(Gem.huis)

Hemsink 23

De Schans 28
(Huisartsenpraktijk)

De Poort 19
(Hoeksteen)

De Rede 80
(Meerpaal)

Weidehof 16

Totaal: 200
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In geval van nood kan het van levensbelang zijn een AED te gebruiken. We hebben er
een paar opgezocht. Waar staan ze? Noteer de adressen en tel het totaal op van de
huisnummers.
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Categorie 6: Film, radio en televisie

Film, radio en televisie

Vraag 51 Wie is dit?

CATEGORIE 6

André Hazes

Vraag 52 Films in emoticons

A. Silence of the lambs
B. Happy feet
C. Police Academy
D. Sex and the city
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Vraag 53 Op reis

(Het ALLES OF NIETS is VERVALLEN)

A

backpackers
ode

emotioneel

Interview
zoektocht

Lokale rituelen

dierbaren
bijzondere band

olympisch

familie
inspirerend

B
Titel: Onze man in Teheran
Zestien jaar
BN-ers
De tegel

extreem
werken
knettergek

Titel: De gevaarlijkste wegen
van de wereld
modder

Islamitisch

koppels

gesprekken

verkocht

journalist

C
Titel: Floortje Dessing naar het
einde van de wereld

Titel: Reizen Waes
Vlaams
Houdt contact
Weken toeren

natuur
gevaarlijk
verste uithoeken

Gouden TelevizierRing
opmerkelijk
verre
bestemming

avonturier
portretten
ontmoetingen
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Excentrieke
mensen

Titel: Break free

CATEGORIE 6

Titel: Erica op reis

Kwisboek 21 september 2019
D

Engels
cool
exotische auto’s

Titel: 3 op reis

circuits
reisinspiratie
reisteam

Toffe plekken

mannen

wegen
race

wegdromen
5 presentatoren

E

spoor

Titel: Hello goodbye
luchthaven

familiebanden

bochten
vertrek

aankomst

bergen

traject

drama

rustgevend

adembenemend

persoonlijke
verhalen

CATEGORIE 6

Titel: Rail away

Film, radio en televisie

Titel: The grand tour
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Dracula

King Kong

Bambi

1921

1931

1933

1942

the seven year
itch.
1955

The Exorcist

One Flew Over the
Cuckoo’s Nest
1975

Schindler’s List

Avatar

Inception

1993

2009

2010

1973

D

1921

“The Kid”

E

1931

Dracula

A

1933

King Kong

H

1942

Bambi

G

1955

the seven year itch

C

1973

The Exorcist

F

1975

One Flew Over the Cuckoo’s Nest

B

1993

Schindler’s List

J

2009

Avatar

I

2010

Inception

D

E

A

H

G

C

CATEGORIE 6

“The Kid”

Film, radio en televisie

Vraag 54 Soms zijn de posters net zo beroemd als de film.

F

B

J

I
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Utopia

Dreamschool

CATEGORIE 6

Nieuwsuur

Film, radio en televisie

Vraag 55 Avondje TV kijken of zappen?
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Vraag 56 Lach je mee?
Iedereen lacht anders.
Zet je geluid aan, ga naar https://youtu.be/Qt3h5D4d0XQ en test of jij de lach van
deze bekende Nederlanders herkent. Vul de juiste voor- en achternaam in.

8.

5.

3.

6.

9.

Film, radio en televisie

4.

2.

7.

10.

CATEGORIE 6

1.

1. Pip Pellens (onder meer bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden).
2. Mark Rutte
3. Loretta Schrijver
4. Marc-Marie Huijbregts
5. Jandino Asporaat
6. Edsilla Rombley
7. Linda de Mol
8. Matthijs van Nieuwkerk
9. René van der Gijp
10. Patty Brard
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Vraag 57 YouTube, vloggen, bloggen enzovoort

(Ronnie Flex - Fan ft. Famke
Louise PARODIE)
https://youtu.be/QiCUvLpGp1k
Uit welke videoclip, één van de best bekeken clips in
2018, komt dit fragment?

Andrakashari
Mastanamma
vlogde over eten / voedsel /
als kok

Serena Verbon

CATEGORIE 6

Dit is een foto van één van de oudste vloggers ter
wereld, zij overleed in 2018 en was toen 107 jaar
oud.
Wat was haar naam en waarover vlogde zij?
Welke vlogger heeft haar eigen stijlgids, is geboren in
1984 en studeerde af in moleculaire biologie?
En welke bruine zoete vloeistof is het
hoofdbestanddeel van haar “malse kippenboutjes”?

Film, radio en televisie

Fortnite Fan

Dr. Pepper

A Bron: https://www.want.nl/youtube-2018-best-bekeken/

B Bron: NRC 29-12-2018
C Bron: https://youtu.be/QyeWXAUmUJk
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Vraag 58 Onze eigen Omroep Flevoland

B. Je houdt dan nog enkele namen over, zet daar achter welke functie hij of zij heeft
bij de radio-omroep. Markeer deze functies geel.
Ad Plaizier

Emmeloord

Naila Tichelaar

Ens

Marian Meijs

Kraggenburg

Guus Loman

Rutten

Lucy Knot

Dronten

Joop Gort

Tollebeek

Mannes Schoppink

Zeewolde

Roy Metsemakers

Espel

Luttelgeest

Robert de Vries

(weerman)

Swifterbant

Koen Peeters

(verslaggever)

Elseleen Wieten –
Jansen
Denise van der
Boom
Caroline Williamson

(Nieuwslezeres)
Presentatrice
Adri Hartman
en redacteur)

Lelystad

Het markeren van de vakjes was belangrijk!
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CATEGORIE 6

A. Hieronder een aantal namen die op Omroep Flevoland met regelmaat langskomen.
Zet achter de namen van correspondenten over welke woonplaats die persoon
informeert. Markeer daarvan de plaatsen in de Noord Oost Polder lichtblauw.

Film, radio en televisie

Radio Omroep Flevoland zendt dagelijks uit via 89,8FM. Voor het streeknieuws
komen onder andere correspondenten uit alle plaatsen in Flevoland met regelmaat in
de uitzendingen.
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Het lijkt wel elk jaar gekker te worden, vele “molloten”
zitten bovenop elke uitzending en alles wordt uitvergroot
en besproken op diverse fora. Toch slaagde de mol van
2019 Merel Westrik er in om tot de allerlaatste
uitzending de kijkers in verwarring laten.
Bij de bekendmaking werden enkele van haar streken
toegelicht. Heb je goed opgelet dan kun je nu deze vragen
beantwoorden:
€ 1300,-

€ 1500,-

5-letter woorden
woorden van 5
letters
Sluik-kruis-kluis
Oranje

CATEGORIE 6

A Aflevering 1 De kisten. De mol stemt voor
vrijstellingen, tenzij die keuze al een zekere
meerderheid heeft. Daarom kon ze nu
stemmen voor geld. Hoeveel geld werd in
deze aflevering “gemist”?
B Aflevering 2 De laseropdracht. Een
perfecte opdracht om te mollen! De mol
ging na Cinan als 2e het laserveld in en
bracht keurig 50,- mee voor de pot. Echter
welk bedrag had ze intussen “gemold”?
C In aflevering 5 bekleedde de mol een
sleutelpositie op de toren. Welke woorden,
waarvan zij er dus de meeste maakte,
leverden het minste geld op?
D In de aflevering waarin op een
bananenplantage trossen bananen moesten
worden getransporteerd, kon zij weer naar
hartenlust mollen. Welke kleur trossen
brachten geld op?
E In aflevering 8 werd haar het mollen
tijdens de vuurproef eigenlijk wel héél
makkelijk gemaakt. Zeker als meerdere
deelnemers mol-achtige-verschijnselen
hebben. Hoeveel geld werd bij deze proef
“niet verdiend’?
F Een van de organisatoren van Onze
Dorpskwis deed fanatiek mee via de Wie is
de mol app. Helaas zonder te ontdekken wie
de ware mol was. In de poule was iemand
die wèl de goede keuze maakte. Omdat in
eerdere rondes Merel werd ingevuld als
mogelijke mol werden daar ook steeds
punten behaald. Hoeveel punten behaalde
de winnaar van deze poule in totaal?

Film, radio en televisie

Vraag 59 Wie is de mol

€ 1550,-

57.795
(50 + 180 + 1331 +
8320 + 16.638 +
33.276)
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Vraag 60 Helden, slechteriken, liefjes en handlangers van het scherm

Film, radio en televisie

Wie zijn dit? Noteer de naam van de figuur en erachter uit welke film/serie
deze komt.

CATEGORIE 6

Vul de antwoorden hier onder in de witte en groene vakjes. De grijze vakjes blijven
leeg. De groene vakjes staan in willekeurige volgorde.

Maak van de letters in de groene vakjes het antwoord en vul dat hier onder in.
S

P

A

N

N

E

N

D

E

-

S

E

R

I

E

S
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Vraag 61 Zomaar wat inwoners van onze dorpen
Om te beginnen een vraag over (vroegere) inwoners in de Gemeente Dronten. Vul
de gevraagde achternamen in in het diagram. Maak vervolgens van de groene vakjes
een woord. Alleen als ook het diagram is ingevuld telt het goede antwoord mee.
6-9-1993

1992-1993

1992-1993

1992-1993

Achternaam
van dit
echtpaar.

Naam van de
man op de
armen. Zonder
tussenvoegsel.

Wie was dit?

Wie was dit?

En dit?

CATEGORIE 7

25-0.- 1989

Diep graven – Historie onze dorpen

Categorie 7: Diep graven - Historie onze dorpen
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Vraag 62 Historie ònze eigen dorpen

Piet

Doeke

Kaatsheuvel

Goedereede

Uithuizen

Janny

Agnes

Ilonka

Den Haag

Zuidelijke IJsselmeer
Polders (ZIJP)

Hoofddorp

Pagina 65

CATEGORIE 7

Marianne

Diep graven – Historie onze dorpen

De organisatoren van deze dorpskwis hebben ook hun eigen historie. Weten jullie
waar wij zijn opgegroeid?
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Windkoepels Groen en Blauw hebben plannen voor nieuw te plaatsen molens in de
Gemeente, maar we hebben al vele jaren windmolens binnen onze gemeentegrenzen.
In welk jaar werd de eerste windmolen in de gemeente Dronten
geplaatst?

1982

Bij wie was dat? Geef het totale aantal letters van de achternaam.

Van Riel

Waar, op welk adres, stond hij?

Botweg 1

Hoe hoog was deze molen in meters?

20 meter

Vraag 64 Rampspoed

CATEGORIE 7

Hieronder staat een aantal gebeurtenissen die, zeker voor de betrokkenen, een ramp
waren. Zet deze in het onderste antwoordvak in volgorde waarin ze zijn gebeurd.
Zet de letter van de eerste gebeurtenis in het eerste vak.

Diep graven – Historie onze dorpen

Vraag 63 Windmolens: ook toen al!

januari 2004
Overval C1000 Biddinghuizen

A
15-11-2016
Brand Hogerhuis Dronten

B
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1-06-1980
Brand Joh.Mulder Swifterbant

Diep graven – Historie onze dorpen

C
22-10-2012
Botsing vliegtuigen

D

28-10-2013
Stormschade Dronten

E

A

D

E

B

CATEGORIE 7

C
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Vraag 65 Krantenberichten uit de oude doos

Beantwoord onderstaande vragen bij dit krantenartikel uit
1992. Het aantal letters is steeds gegeven.

Welke andere bekende
Drontenaar vergezelde
burgemeester Dekker op deze
reis?
Naar welke gemeente ging het
bezoek?
Wat stond centraal tijdens het
bezoek?
Wie betaalde de reiskosten?

Leo van der Klis

Ogata Mura
Enkele Hollandse
dagen in het gebied
Wij (gem. Dronten)

Waarom
werd deze
cartoon
gemaakt?
Waarom
stond deze
cartoon in
onze krant?

CATEGORIE 7

B In 1979 stond deze cartoon in de Flevolander.

Diep graven – Historie onze dorpen

A. Op reis

Kuifje bestond 50 jaar

Dit werd in de Meerpaal gevierd
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Diep graven – Historie onze dorpen

Vraag 66 Bekende gezichten

A

Wanneer kwam Dr. P. van den Braak het
huisartsenteam in Biddinghuizen versterken en
van wie heeft hij tijdens zijn specialisatie voor
huisarts ”De kneepjes van het vak” geleerd?

Dr. H.J. Bekius
35 jaar (1954-1989)
1 mei 1992
Dr. Th. van Dam

CATEGORIE 7

In december 1988 nam deze man afscheid als
huisarts. Wie is hij en hoelang is hij huisarts
geweest in Flevoland?

B
Hoe heet dit ondernemersechtpaar?
Voornamen én achternaam

Gerda en Arend de Maa
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C
Deze, toen nog jonge, ondernemer is Chris Lijs.
Links van zijn foto staat een foto van de caravan
waar hij zijn bedrijf begon.

Boudewijnlaan Dronten

CATEGORIE 7

Waar, in welke straat, stond die caravan?

D
Nog niet zo lang geleden, maar weet u tenminste
3 personen te benoemen? (anders geen punten)

Diep graven – Historie onze dorpen

Kwisboek 21 september 2019

Piet Vollaard
Ria Bremer
Ellen Kruize
Aat de Jonge
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A. Hoewel de gemeente Dronten de 2e wereldoorlog niet heeft meegemaakt zijn er
toch bindingen met die oorlog. Zo werden op verschillende plaatsen vliegtuigdelen
gevonden. Er is contact gezocht met overlevenden en sinds die tijd spelen de
Airgunners een rol bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei.
In Dronten zijn 7 straten genoemd naar de bemanningsleden van een
bommenwerper. Plaats de namen van die mannen in het diagram en vind zo in de
horizontale balk de straat die naar het vliegtuigtype is genoemd.

CATEGORIE 7

Het hele diagram moet worden ingevuld om mee te tellen.

B. Welke 2 mannen, genoemd in deze straatnamen, overleefden de oorlog?
Sparling

Diep graven – Historie onze dorpen

Vraag 67 De airgunners, een bijzondere band met Dronten

Pingle
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In 1983 ondersteunde een “groep” mensen op Koninginnedag een actie
van De Naaste Veraf, naast een loten verkoop.
1. Wie waren dat en wat was het
bijzondere hieraan?
2. In mei gingen er leden van de CHLS
(Usra) nog eens vier dagen op pad.
Wat deden zij?

Burgemeester en wethouders
(gemeenteraadsleden) gingen op de
step
Zij gingen steppend van Parijs naar
Dronten

In 1982 hield de Rotary een grote boeldag in de Meerpaal.
Polio de wereld uit (End Polio now)

4. Hoeveel geld is er in totaal
overgemaakt?

Fl. 60.000,--

CATEGORIE 7

3. Wat was de naam van die actie?

Diep graven – Historie onze dorpen

Vraag 68 Goede doelen
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Vraag 69 Diep graven…

A

Overzichtsfoto

Winkelstraat in

Dit bedrijf staat
in

Werkkamp in

De kerk in

B

Overzichtsfoto

Winkelstraat in

Dit bedrijf staat
in

Werkkamp in

De kerk in

C

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

A

B

C

C

A

B

B

A

C

C

A

B

C

B

A

Overzichtsfoto

Winkelstraat in

Dit bedrijf
staat in

Werkkamp in

De kerk in
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CATEGORIE 7

Steeds 3 foto’s, uit elk dorp één. Zet in de laatste kolom A,B of C zodat het goede
plaatje bij het juiste dorp terecht komt.

Diep graven – Historie onze dorpen

Diep graven lukt goed met behulp van de boekwerken van de Stichting
Geschiedschrijving Dronten. Zonder de ondertiteling is het toch wel “een dingetje”
om aan te geven waar het ook alweer was.
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Vraag 70 De Elfstedentocht

A
B
C
D
E

Nico van
Bergeijk
Lelystad

Piet Bierma

Hans Bouma

Jeroen Inberg

Swifterbant

Dronten

Biddinghuizen

B-licentie

B-licentie

B-licentie

B-licentie

X
8 ,57 minuten
(geen 9 min.)
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CATEGORIE 7

A. Hieraan deden vier deelnemers mee uit Oostelijk Flevoland in de
wedstrijdcategorie. Wie?
B. Uit welke plaatsen? Zet deze onder de juiste naam.
C. Welke licentie hadden deze heren? Zet deze onder de juiste naam.
D. Eentje twijfelde lang of hij met de wedstrijd of de toertocht mee zou doen.
Wie? Zet een kruisje onder de betreffende naam
E. En één van deze vier eindigde als 12e. Hoeveel minuten achter de nummer 1?
Zet dit verschil in minuten onder de betreffende naam.

Diep graven – Historie onze dorpen

We gaan even terug naar het evenement waarvan iedereen ieder jaar weer hoopt te
horen: “It giet oan!”. De Elfstedentocht dus. Niet de laatste, maar die van 1985.
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Categorie 8: Denkwerk - puzzelen

Dit anagram heeft een link met de gemeente die zo gastvrij was om tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari ruimte te geven aan onze kick-off. Hij is moeilijk!
Degenen die aanwezig waren bij de kick-off van Onze Dorpskwis hebben er al lange
tijd over kunnen nadenken.

Denkwerk / puzzelen

Vraag 71 Anagram

CATEGORIE 8

Vraag 72 Apps
App 1: Runkeeper
App 2: Cooking Fever
App 3: Unkilled App
App 4: Candy Crush Saga
App 5: Goat Simulator
App 6: Card Wars
App 7: Fietsknooppunten
App 8: Farming Simulator
App 9: Wat is het verschil
App 10: Peerby
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Vraag 73 Raadplaatjes

Stekker

Zeef

Citruspers

Vliegen mepper

Kurkentrekker

Eiersnijder

Rasp

Nagelknipper

Remschijf van fiets

Verkeersbord
Blikvanger
‘Stilstaan of
parkeren verboden.’

Fontein

‘Oog’ van
computermuis

Zitting of rugleuning van
(tuin-)stoel

Handvatten van
ondergrondse
container

Schoensmeer

Wiel van rolstoel

Verkeersbord: U
nadert een
voorrangsweg of kruising

Verkeersbord:
Grondwaterbeschermingsgebied

Fietshelm

(Dubbel)
Andreaskruis

Walnoot

Voet van strijkbout Beschuit
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CATEGORIE 8

Opening straat
brievenbus

Denkwerk / puzzelen

Onze vragenbedenker Doeke Dobma heeft op Facebook zijn eigen wekelijkse kwis
waar je speelt om de eer. Kun jij zien wat hier (uitvergroot) op de plaatjes staat?
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Vraag 74 Al puzzelend aan de slag!
A Pak de munt zonder de lucifer te laten vallen

B Zorg dat de glazen om en om gevuld zijn. Je mag slechts één glas aanraken

Glas 2 overgieten naar glas 5
C Maak 6 van de 9

“S” ervoor schrijven(alternatieven: vouwen en keren, 1x6 beide

Denkwerk / puzzelen

Lucifer opbranden

CATEGORIE 8

goedgerekend)
D Pak de munt zonder de lucifer te laten vallen

Lucifer opbranden
E Zorg dat de vloeistof in het glas komt zonder je handen te gebruiken

Blazen en rietje richten OF opzuigen en uitspugen in glas
Bron: 5 minute crafts
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Vraag 75 Puzzelen

Bloemencorso

De
speelgoedwinkel

Het park

De winterspelen

Sinterklaasintocht

Het tuincentrum

Popfestival

De oase

De Nijmeegse
vierdaagse
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CATEGORIE 8

Boerderijbezoek

Denkwerk / puzzelen

Hé, we gaan gezellig puzzelen. Ken je ze? De Van Haasteren puzzels. Superleuk om te
doen. Weet jij uit welke doos de volgende afbeeldingen komen?

Kwisboek 21 september 2019
Vraag 76 Noem het beestje bij de juiste naam…

Denkwerk / puzzelen

Hoeveel keer staat de “A” ingevuld? En hoe vaak de “O”?

O: 10

A: 25

A: Koolschaaf

B: Schoenleest

C: Boterpers

D: Sigaren droogkist

CATEGORIE 8

Vraag 77 Een heel gepuzzel voor Onze Dorpskwis

En welk van deze ”antieke” voorwerpen heeft Doeke in zijn tuin bij de vijver staan?
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Vraag 78 Bekende (ex-)Drontenaren
Herken je ze?

Sander Lantinga

Herman Lancee

Egbert Tietema

CATEGORIE 8

Hans Engelvaart

Denkwerk / puzzelen

Bij Doeke: B

Vraag 79 Gewoon lekker puzzelen!
A. De buschauffeur: Een buschauffeur neemt een straat in de
verboden richting en is zich daar volledig van bewust. Hij
wordt na 30 meter tegengehouden door een agent, maar na
een korte discussie vertrekt hij opnieuw in dezelfde richting
zonder geverbaliseerd te worden. Hoe kun je dat verklaren als
je weet dat de politieagent natuurlijk de wet niet overtreedt?
Buschauffeur is lopend

Pagina 80

B. Schat zoeken: Drie schatzoekers zijn een hele dag water aan het filteren in de hoop
goud te zullen vinden. Ze hebben met elkaar afgesproken dat wat ze vinden gelijkmatig
met elkaar te zullen delen. Arthur heeft het meeste goud
gevonden en Brent heeft drie keer minder gevonden dan Chris.
Als Arthur drie keer meer goud geeft aan Brent dan dat hij aan
Chris geeft, zullen ze alle drie evenveel hebben. Maar… Arthur
houdt zich niet aan zijn woord. Brent en Chris troosten zich
dan maar en verdelen het overblijvende goud. Brent gaat naar
huis met 100 cg goud. Hoeveel goud hebben de mannen ieder
gevonden?
Arthur: 400 cg
Brent: 50 cg
Chris: 150 cg

Vraag 80 Pittig cryptogram

CATEGORIE 8

In de denktank van Onze Dorpskwis zitten fervente puzzelaars die een pittige
cryptogram niet schuwen. Deze is speciaal voor jullie gemaakt, dus ga er lekker op los,
met elkaar gaan jullie het juiste antwoord wel vinden!

Denkwerk / puzzelen

Kwisboek 21 september 2019

F11

B8

A12

F10

G16

H1

B15

H7

E5

B12

C16

D7

F5

J15

S

I

W

K

S

P

R

O

D

E

K

U

E

L
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Vraag 81 Zorg àltijd dat je niets mist…
Je wist dat ze zouden komen, vragen over de kickof tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
van de gemeente in De Meerpaal op 3-1-2019. Een aantal teams waren uitdrukkelijk
aanwezig en maakten van veel dingen foto’s. Maar… ook van hetgeen wij nu gaan
vragen?
Wat was de volgorde van B&W bij het
nieuwjaarwensen?

Vlnr:
Ineke Bakker
Ton van Amerongen
Peter van Bergen
Jaap Oosterveld
Irene Korting

Wie zong tijdens de receptie in de hal:
De organisatie van Onze Dorpskwis
was grotendeels aanwezig voor de
kickof.
Wie wel, wie niet?
Er werden flyers uitgedeeld. Hoeveel
kg flyers hebben we besteld?

Renzo Boswijk
WEL: Agnes - Ilonka – Janny - Marianne
NIET: Doeke - Piet
9 kg (sticker op de doos)

Er hingen 3 affiches met gehusselde letters: 1x op een plant en 2x bij de toegang
kapstokken. Welke affiches hingen er naast die laatste 2?

A: Dutch Swing College Band: 100 years
of jazz

B: Eerbetoon aan George Michael door
Jordan Roy: Freedom
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CATEGORIE 9 – Gehoord en gezien, actualiteit in onze dorpen

Categorie 9: Gehoord en gezien – actualiteit in onze dorpen
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Vraag 82 Zoveel jaar getrouwd!

We leven in een dorp waar veel echtparen wonen die al heel lang getrouwd zijn.
Zet de letters van onderstaande paren in volgorde van hun trouwdatum in de tabel.
Begin met degene die als eerste trouwde.

A

B

C

D

E

D
29-04-1954

C
24-02-1959

E
12-03-1959

B
19-03-1959

A
20-03-1959
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CATEGORIE 9 – Gehoord en gezien, actualiteit in onze dorpen

Hebben jullie de plaatselijke kranten bewaard? Ze gaan je van pas komen!

Kwisboek 21 september 2019

Deze oud-Drontenaar kwam
afgelopen voorjaar voor een
Bertolf Lentink
optreden in de Meerpaal
terug. Wie bedoelen wij?
11 april 2019
Op welke datum gaf hij een
voorstelling in De Meerpaal?
Wie was de pastoraal
werker die dit jaar in
Swifterbant afscheid nam?
(voor-en achternaam)
En na hoeveel jaar was dat?

Harm Feijen
na 22 jaar

Wie maakte de foto’s voor
de tentoonstelling die in
februari was te zien in de
bieb van Dronten?

Danny Tax

“De Drontenaar” kent de
rubriek “Een boompje
opzetten”.
Voor de Ichthuskerk in de
bocht van de Roerstraat
staat een mooie boom. Van
welke soort?

Boomhazelaar/Turkse
hazelaar

Onze nieuwe burgemeester
Jean Paul Gebben is op 14
juni geïnstalleerd. In welke
streek is hij opgegroeid en
hoeveel generaties in zijn
familie hebben daar
gewoond?

Twente (en Salland)
7 generaties
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Vraag 83 Plaatselijk nieuws
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Vraag 84 Bijzonder bezoek

Welke portefeuille beheert hij?
Bij wie kwam hij langs en waar?
In welk teken stond het bezoek?

Justitie en veiligheid
Corné en Jacqueline van Turnhout,
Alikruikweg 28 Biddinghuizen
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit /
Veiligheid en aanpak criminaliteit

Maar..... je kan er ook anders over gaan denken bleek uit de verzuchting van
onderstaande agrariërs. De verleiding is soms groot.

Wie deden deze verzuchting?

Gerben en Ronald Oord

Wat was hun quote?

Je kan in de stal beter wiet kweken dan melken

Pagina 85

CATEGORIE 9 – Gehoord en gezien, actualiteit in onze dorpen

Minister Grapperhaus werd dit voorjaar gastvrij ontvangen in Biddinghuizen.
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CATEGORIE 9 – Gehoord en gezien, actualiteit in onze dorpen

Vraag 85 Actie!

Op 27 februari 2019 moest er op een drietal buitenwegen actie worden
ondernomen.
A. Wat was de aanleiding hiervoor?

Drugsafval in het buitengebied

B. Welke 3 locaties waren dit?

1 Bremerbergdijk
2 Nonnetjes weg
3 Abbertweg

Op veel buitenwegen in onze Gemeente was dit vaantje te zien.
C. Wat staat er exact op?

GlasDraad Ja, wij krijgen glasvezel!
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D. Welk bouwonderdeel is dit en in
welke straat was dit te zien?

Funderingsbalk aan De Voor

Vraag 86 Regelarij
A We regelen alles netjes volgens de wet. Zo werd voor onderstaande data een
vergunning afgegeven. Welke activiteit en welke locatie horen bij deze data?









05-02-2019
14-05-2019
18-06-2019
23-07-2019
27-08-2019
01-10-2019
26-11-2019
17-12-2019

Welke activiteit:

Mobiele bloedafname

Welke locatie:

Educalaan 37 Dronten
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B
Waarover gaat deze aankondiging?

Verzamelen kerstbomen en vuurwerkafval

Vraag 87 Activiteit(en) genoeg in onze dorpen!
A

C

B

E

D

G

F

A: Bij welk evenement zijn deze foto’s gemaakt?

Samenloop voor Hoop

B: Welke foto hoort bij Team Vollebolle?

foto E
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Onze Dorpskwis rekent erop dat jullie scherp
opletten bij onze activiteiten.
Tijdens De Meerpaaldagen en de instructiemiddag
hebben jullie natuurlijk weer veel vastgelegd.

C: Wat was de tip voor de geheime
opdracht die we hadden opgehangen
tijdens De Meerpaaldagen?

Uiteindelijk wil iedereen hem het liefst
opkrikken

D: Tijdens De Meerpaaldagen hingen
enkele Vitamini’s (zie ook vraag 05) in
onze stand. Welke ontbrak(en) daarvan
tijdens de instructiemiddag?

Geen

Vraag 88 De jeugd heeft de toekomst
Niet alleen ouderen doen wat voor de samenleving. Ook de jeugd in de Gemeente
laat van zich horen.
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Wie zijn dit?
B: Malinka Knobbe

C: Astrid en
Nathanja

D: Joulia Moussaoui

Waardoor onderscheiden zij zich?
A: schreef 1000
kaarten voor
Nederlandse
militairen op
uitzending

In welk land vindt de
activiteit van C
plaats?
D deed het eerst
voor zichzelf maar
welke goede doelen
kregen ook iets?
En met welke
bekende schaatsster
heeft zij contact
gezocht?
Met welk doel?

B: Begeleidt
hulphond Bolan in
het 1e
hulphondenhuis in
Nederland aan de
Wisentweg

C: Muskathlon:
Per persoon willen
ze € 10.000,ophalen voor
Compassion
project om
kansarme kinderen
onderwijs, medische
zorg en gezonde
voeding te geven.

D: tekent libellen
Eerst voor zichzelf

Tanzania
het Hospice en St.
Langs de Zijlijn.
Haar haar is gegaan
naar Kika.
Yvonne van Gennip
Het YvG-fonds zorgt
ervoor dat jongeren
kunnen sporten
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A: Marlies Heijboer
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Vraag 89 Koninklijke onderscheidingen

A. Wie zijn deze 7 personen?

Huib Andeweg
Alie Bosma-Muurling
Julia Bobeldijk
Tineke Eissing-Witkop
Lammert Hendriks
Jaap Kodde
Anya Scholten-Thijssen

B. Zes werden lid in de Orde
van Oranje Nassau. Eén
Julia Bobeldijk-Janssen
kreeg een andere
onderscheiding. Wie?
C. En welke onderscheiding
was dit?

Ridder in de orde van Oranje-Nassau met
zwaarden

D. Deze persoon bespeelt
een bijzonder
muziekinstrument. Welk?

Doedelzak

E. Wie was/is bestuurslid bij
het Toon Hermanshuis?

Jaap Kodde
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Op 26 april 2019 werden 7 mensen uit onze gemeente onderscheiden.
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Van 5 tot 7 juli stond het Wisentbos weer open voor de vierde editie van het
geweldig gezellige WIJLAND festival.

Je ziet hier 10 foto’s gemaakt op het WIJLAND Festival. Eén daarvan is niet in 2019
gemaakt. Beschrijf welke dat is.

Roze kerk of roze kathedraal (2018)
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Vraag 90 Het WIJLAND festival
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Categorie 10: Religie

Vraag 91 Religie in kunstvorm
Veel kunstwerken in musea hebben Bijbelse voorstellingen. We zijn de wereld
rondgereisd en hebben van een paar bekende begrippen een schilderij gevonden.

Geef de 5e letter
van deze
gebeurtenis

Zondeval

Geef de 6e letter
van het zeedier

Geef de 1e letter
van deze
gebeurtenis

Geef de 1e letter
van deze trap

Zondvloed

Jacobsladder Walvis

Geef de 4e letter
van het
tegenwoordige
medische symbool

Esculaap

JEZUS
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Schrijf in het vak onder de foto de gevraagde letter. Zet deze in de juiste volgorde en
schrijf het antwoord in de balk.
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Vraag 92 Bijbelkennis
Gebruik voor deze vraag de Nederlandse Bijbelvertaling van 1951 en beantwoord de
vragen.
Pekahia

Hoeveel keer staat het woord God in het
boek Titus?

7

In 624 gaf Mohammed de opdracht om in
het vervolg naar Mekka te bidden. Waar
moesten de moslims voor die tijd naar toe
bidden?

Jeruzalem

Met welke gebeurtenis beginnen de
Mohammedanen hun tijdsrekening?

Met het vertrek van Mohammed uit
Mekka naar Medina. Hidjra.

Hoe heet het joodse feest van het licht?

Chanoeka

Hoe heten de broers van Abraham?

Nahor en Haran

Noem minstens 2 plaatsen waar Mozes
water uit de rotsen sloeg?

Massa - Meriba - Kades

In welke tempel doodde Simson meer
Filistijnen dan in zijn leven tot dan toe?

in de tempel DAGAN

Waar in Israël wekte Eliza een jongen tot
leven?

Sunem

Welke niet-Israëlitische (heidense
vrouwen) komen voor in het
geslachtsregister van Jezus in Mattheus 1?

Ruth, Rachab en Tamar en Batseba
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Wie werd, tijdens het bewind van Azaria
koning in Samaria?

Kwisboek 21 september 2019

Vraag 93 Nog meer Bijbelkennis…
Gebruik bij deze vraag opnieuw de NBG Bijbelvertaling van 1951.
Beantwoord de 5 vragen met getallen. Tel deze aan het eind op en vul dat getal als
antwoord in.

CATEGORIE 10 - Religie

Welke psalm is dit? Vul het
getal in bij A

Welk vers is dit. Vul het
versnummer in bij B (vers 1)

Schrijf de som van deze
twee verzen bij C

Vul het versnummer in bij D

Vul het versnummer in bij E

A: 75

B: 1

C: 1+2 = 3

D: 21

E: 27
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Totaal: 127

Vraag 94 Vijf grote religies wereldwijd
+/- 3500
jaar

+/- 2600 jaar

+/- 2500 jaar +/- 2000 jaar

Religie

C
Hindoeïsme
D
Lichtfeest

A
Boeddhisme
A
Dodenfeest

E
Jodendom
B
Soekot

B
Christendom
E
Trinitatis

E

D

B

C

Feestdag/
feestdagen

+/- 1400
jaar
D
Islam
C
Groot
Offerfeest
A

Gebouw

Vraag 95 Onze eigen Bijbel
Nu even dichter bij huis. Pak hem er maar bij: de City
Bible van Dronten. Op de eerste pagina’s staan
uitspraken van diverse personen.
Wie zei:
“Mam, hoe heet die man uit de Bijbel? Het rijmt op
Linda! O ja… ik weet het: Berlinda! Ik bedoel het
verhaal van de Berlinda man.” (Het verhaal van de
genezing van de blinde man.)
Eline Meerveld
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Periode
geleden
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Vraag 96 Een goddelijke wereld
In de tijd van de Grieken had men voor haast ieder levensgebied een aparte God of
Godin. De Romeinen hadden die ook maar gaven ze hun eigen naam. Vul onderstaand
overzicht in. De antwoorden moeten zonder spelfouten zijn ingevuld!

Symbool

Romeinse naam

Donder en Bliksem

Jupiter

2

Athena

Wijsheid, oorlog, Moed

Minerva

3

Poseidon

Wateren en Paarden

Neptunus

4

Hades

Onderwereld en Dodenrijk

Pluto

5

Artemis

Jacht, Maan en Kuisheid

Diana

6

Aphrodite

Liefde

Venus

7

Apollo

Zon / Licht en Muziek

Apollo

8

Hera

Huwelijk

Juno

9

Hephaestus

Vuur en Smeedkunst

Vulcan

10

Demeter

Graan en Landbouw

Ceres
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God(in) van

1

Griekse
God(in)
Zeus
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Vraag 97 De kleinzonen van Noach
Veel mensen weten de zonen van Noach nog wel op te noemen. Met de kleinzonen
wordt het lastiger. Daarom geven we de namen van de 16 kleinzonen hieronder.
Plaats 12 van de 16 kleinzonen van Noach in de tabel.
Gomer
Madai
Javan
Tubal

Mesech
Thiras
Kusch
Mitsraim

Put
Kanaan
Elam
Arpachsad

Lud
Aram
Assur
Magog

CATEGORIE 10 - Religie

Plaats de letters van de groene vakjes zó in de balk dat ze een Bijbels woord vormen.
Vul dat woord als antwoord in.
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Vraag 98 Begrippen uit de Bijbel

Leerling

Discipel

Azijn

Edik

Nederigheid

Ootmoed/deemoed

Komkommerachtige plant

Kolokwint

Hevige woede

Toorn

Vraag 99 Begrippen uit de Koran
Maar kennen we ook de begrippen uit de Koran? Geef het islamitische woord voor:
Hoofddoek

Abaya/hidjab

Ochtendgebed

Fadjr-Shalat

Satan

Iblis/Shaitan/Sjejtan

Engelen die de hel bewaken

Zab^aniyah/Maalik

De boom in de hel met bittere vruchten

Zaqqoem-boom
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Veel woorden in onze taal komen uit de Bijbel. Kent u ze? Geef de Bijbelse naam
voor onderstaande woorden:
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Vraag 100 Als laatste: nog meer religieuze kunst.
Deze uit de bijbel afkomstige beelden gaan over begrippen die we ook nu nog in onze
taal kennen, of ze verbeelden een belangrijke gebeurtenis.

Salomons oordeel

Daniel in de Leeuwenkuil

Wie wordt hier begroet?

Wie wordt hier gedoopt?
Deze afbeelding komt in onze
taal nog voor. Waarover gaat
dit gezegde?

Verloren zoon

Handen wassen in Onschuld

Jezus
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Wie zit hier waar?

Welk begrip zien we hier?
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Ook wij hadden nog enkele extra vragen waarmee je extra(!) punten kon scoren.

Vraag 101 Hoevéél sponsoren heeft Onze Dorpskwis dit jaar in totaal?
Naast alle financiële ondersteuning hebben wij ook sponsoren die in natura sponseren.
Hoeveel sponsoren hebben we in totaal?

36

Vraag 102 Hai Yan Palace
Hai Yan Palace is een Chinees en Cantonees
restaurant dat naast de bekende chinese
gerechten ook veel Cantonese specialiteiten
biedt. Er kan zowel eten afgehaald worden als
in het restaurant genutigd worden. Voor kleine
en grote gezelschappen hebben wij heerlijke
authentieke rijsttafels van 2 tot 4 gangen.
Vanaf hoeveel personen is het mogelijk om catering menu A te bestellen?

Vanaf 15 personen
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Het is geweldig zoveel plaatselijke bedrijven het initiatief van Onze Dorpskwis
ondersteunen! Naast alle financiële ondersteuning hebben wij ook sponsoren die in
natura sponseren. Een aantal sponsors stelden vragen, verspreid over het boek.

Vragen over onze vrienden, onze sponsoren

Categorie 11 Vragen over onze vrienden, onze sponsoren

THUIS eten & wonen heeft afgelopen maanden
een flinke verandering ondergaan. Het
restaurantgedeelte is enorm uitgebreid en het
restaurant is nu van dinsdag t/m zondag geopend
voor koffie, lunch én diner!
Hiervoor is de keuken compleet vernieuwd en
zijn er nieuwe koks aangenomen.

De vraag is nu; hoe heet de chef-kok? Noem voor- en achternaam.

Harm Jan Huttinga

Vraag 104 Camping en Horecacentrum ’t Wisentbos

Onze mooie groene camping in Dronten.. Ook dit jaar stellen zij weer een vraag:
De toer- en seizoensplaatsen zijn voorzien van hoeveel ampère
stroomaansluiting?
10 ampere
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Vraag 103 Thuis eten en wonen

Vragen over onze vrienden, onze sponsoren
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Vanavond lees je daar hun vraag. Dus, als je toch in
Dronten bent… ga even kijken en noteer het
antwoord! Vraag vervalt
Vraag: Welk bedrijf zat er tegenover het oude pand van Flipse Makelaardij o.g.?
Antwoord: Het postkantoor (is komen te vervallen)

Vraag 106 Keukens uit Dronten
Een mooi keukenbedrijf in Dronten waar u
terecht kunt voor complete keukens met
daarbij een gratis ontwerp, deskundig advies
en gratis bezorging. Uiteraard kan de
keuken professioneel voor u gemonteerd
worden.
Onze vraag: Welk bedrijf uit Dronten levert
keukens voor internetprijzen?
Kitchen4all Dronten

Vraag 107 Flevo Optiek
Op zoek naar een bril, zonnebril of
contactlenzen? Dan moet u bij Flevo
Optiek in Dronten zijn voor de juiste
oogzorg en goede brilservice.
Zij stellen u deze vraag: Wie is de
leverancier van onze glazen?
Essilor (Varilux ook goed)
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Het grote scherm van Flipse Makelaardij aan De
Helling 228 in Dronten. Ons logo stond er de
afgelopen weken weer mooi op!

Vragen over onze vrienden, onze sponsoren

Vraag 105 Flipse Makelaardij
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Maar op welke locatie in Biddinghuizen is GICOM in 1984 opgericht?
de Flevohof (Cerespark)

Vraag 109 Jandlis Meat
Bij Jandlis Meat kun je terecht voor Vlees wat met zorg
is groot gebracht. De naam Jandlis is een samenvoeging
van de voornamen Jack en Lisette, de gepassioneerde
eigenaren die het bedrijf vanuit hun hobby zijn
begonnen. Tijdens de “Brocante Fair” dit voorjaar was
Onze Dorpskwis met een stand aanwezig en we
ontmoetten daar een inmiddels bekende Nederlander.
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GICOM is een
metaalbewerkingsbedrijf en
producent van
composteringsinstallaties
wereldwijd. Dit allemaal
vanuit het pand aan de
Oogstweg in Biddinghuizen.

Vragen over onze vrienden, onze sponsoren

Vraag 108 Gicom

A: Wie bedoelen wij? (Voor- en achternaam)

Marnix Knetemann

B: Welke prijs heeft een 5 kilo rundpakket bij
Jandlis Meat?

€ 65,-

Vraag 110 VWA
VWA, de maker van onze website, is op meerdere vlakken
ondersteunend naar hun klanten.
VWA heeft een middleware softwarepakket ontwikkeld.
Daarmee helpen zij bedrijven als Didi Fashion, Noppies en
Lolaliza producten op de bekende marketplaces als Amazon
te plaatsen. De vraag is nu: Hoe heet dit pakket?

Vragen over onze vrienden, onze sponsoren
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Vraag 111 Jan Brinkman

Onze A-sponsor Jan Brinkman bedacht een
leuke sponsoropdracht, wij hebben een
leuke vraag bedacht: Van wie nam Jan op 18
oktober 2013 afscheid? In welk land was dat?
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e-TradeConnect

Kwisboek 21 september 2019

Bouwbedrijf De Haas Dronten is een gerespecteerd en all-round bouwbedrijf voor
de particuliere- en zakelijke markt met meer dan 40 jaar ervaring. Vanuit Dronten
werken zij aan nieuwbouw, verbouw en renovatie.
Wat is de naam van het appartementencomplex wat De Haas Dronten aan het
bouwen is bij Het Perron?
De Ferdinand
(Genoemd naar de bedenker van het project Ferdinand Engwerda)

Vraag 113 Rabobank Clubkas Campagne
In 2018 ontving Stichting Onze Dorpskwis een mooi bedrag van de Rabobank
Clubkas Campagne. Welk bedrag was dat?
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Vraag 112 Bouwbedrijf De Haas Dronten blz 110

Vragen over onze vrienden, onze sponsoren

Agnes – Marokko

€ 275,74
Wil je in 2019 mee kunnen stemmen zorg dan dat je als rekeninghouder bij
de Rabobank ook als “lid” bent aangemeld. Ben je dat nog niet, meld je dan
snel aan want je stemmen zijn geld waard! Wij hopen op veel stemmen!!!
2019: Rabo Club Support
Rabobank Flevoland draagt de lokale samenleving van gemeente Dronten, Lelystad en Zeewolde een warm
hart toe. Dit doen wij onder andere door het organiseren van Rabo Club Support (voorgaande jaren de
Rabobank Clubkas Campagne). Veel verenigingen en stichtingen kunnen een extra steun in de rug goed
gebruiken. Rabo Club Support is een mooie kans voor verenigingen en stichtingen om jaarlijks de kas te
spekken. Wij stellen €65.000,- beschikbaar en tijdens de campagne mogen leden van Rabobank Flevoland
hun stem uitbrengen of op de verenging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen.

Vragen over onze vrienden, onze sponsoren
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Tijdens De Meerpaaldagen en met het maken van een selfie kon je een exemplaar van
de “Onze Dorpskwis puzzel” winnen. Hebben jullie daar je best voor gedaan en een
puzzel gewonnen dan kun je deze vraag beantwoorden.
Teken in onderstaand vak het puzzelstukje wat ligt op de derde rij van boven en de
vijfde plek van links.
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Vraag 114 Puzzelen met Onze Dorpskwis

Let op: in juiste kleuren

Vraag 115 De allerlaatste vraag gaat over: Onze Dorpskwis!
We eindigen deze categorie met de vraag over Onze eigen Dorpskwis: hoe vaak staat
ons volledige logo afgebeeld in het kwisboek?

22

CATEGORIE 11

(logo op pagina 45 is niet volledig, laatste pagina slechts 8 logo’s volledig)

Vragen over onze vrienden, onze sponsoren

Kwisboek 21 september 2019

Pagina 108

Kwisboek 21 september 2019

Categorie Doe-opdrachten
Openingsopdracht & Openingsvraag

A Als je de opdracht met de kwartetten hebt uitgevoerd heeft dat in ieder geval de
teambuilding goed opgestart!
Doe alle kwartetkaartjes (complete kwartetten gebundeld) die jullie
hebben verzameld in een enveloppe in de inlevertas, de enveloppe
voorzien van je teamnummer en –naam.
Compleet kwartet = 10 punten
B We hebben ook een tekst voorgelezen zonder aan te geven wat je daarmee moest
doen. Beantwoord daarover onderstaande vragen:
A Wie was de schrijver van deze teksten?

Esam Al Wasete is de stadsdichter van Dronten. Benoemd op 4 oktober 2018. Overgenomen van

DOE-OPDRACHTEN

Tijdens de instructiemiddag hebben we jullie de eerste opdrachten meegegeven.

Martijn Nijdeken voor 2 jaar. Komt uit Bagdad, Irak. Is dichter en schilder. Maakt deel uit van het
flevolandse dichterscollectief; De Dijkdichters.

CATEGORIE 12

B Wat zijn de 3 titels?

1 Verlangen naar Dronten
2 Oh polder
3 Hé droom
Alles goed = 10 punten

Opdracht 1 Zaadjes
Tijdens de instructiemiddag hebben we jullie een opdracht in een zakje meegegeven.
Wat groeide er uit de zaadjes? Je kwam erachter door te kneuzen en ruiken.

RUCOLA
10 punten
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Opdracht 2 Videoclip
Maak een videoclip van maximaal 1 minuut waarin jullie “I want to break free” van
Queen uitbeelden. We letten bij de beoordeling op: zang/playback, dans, decor,
kleding, accessoires en aantal personen. Hoe meer gelijkenissen, hoe meer punten.
Inleveren = 20 punten.

De ingezonden video’s worden getoond op 11 oktober en op onze Facebookpagina geplaatst.

Opdracht 3 Punniken
Wie maakt het langste punnikkoord?
Van Samen Actief kregen jullie in de kwistas een pakketje met daarin een punnikklosje
en garen mee.
Inleveren koord langer dan 30 cm = 15 punten
Extra punten voor de 3 langste koorden: 15-10-5 punten

CATEGORIE 12

Opdracht 4 Sponsoropdracht door Jan Brinkman: “SLOWBIKING”

DOE-OPDRACHTEN

Extra punten 3 beste clips: 15-10-5 punten

Als A-sponsor mag je een
sponsoropdracht organiseren.
Met zijn welbekende
enthousiasme had Jan direct
inspiratie en een leuk idee:
“SLOWBIKING”

Deelname: totaal 20 punten voor Fietsen 15 punten en Toeters en bellen 5 punten
Extra punten voor de 3 langste tijden: 15-10-5 punten
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Opdracht 5 Kraak de code
In De Meerpaal hebben wij een digitale kluis staan. Om deze te openen met de juiste
code kunnen jullie de eerste drie cijfers vinden in alle drie de dorpen.

Cijfer 1:
Dronten:

Cijfer 2:
Biddinghuizen:

Cijfer 3:
Swifterbant:

Tel de stenen bij
de voet van dit
monument.

Wat staat er op
het witte bordje?

Welk getal staat
hier op?

Cijfer 4:
Dronten:

Cijfer 1: de stenen in de voet: 53 stenen =

CATEGORIE 12

Oplossing:

DOE-OPDRACHTEN

Tel waar nodig de cijfers van het antwoordgetal op tot één cijfer volgens de methode
“stapeltellen”. Bijvoorbeeld: 58  5+8=13  1+3=4

8
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3.

Cijfer 3: Swifterbant: Welk getal staat hier op?

Een grote
De loods van Meijer aan de industrieweg
Cijfer 4: Het

1

laatste cijfer van de code vind je in De Meerpaal.

Elk willekeurig getal geeft uiteindelijk …. 99 : 11=
8

3

9
1

9

Kluis opent = 25 punten
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Brandweerkazerne, Ploegschaar

DOE-OPDRACHTEN

Cijfer 2: Biddinghuizen: Wat staat er op het kleine witte bordje?
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Zorg nu nog dat je op tijd binnen bent in De Meerpaal voor het inleveren van het
kwisboek met alle pagina’s in de juiste volgorde!
Elke minuut later is -/- 1 punt.

HELP ONS!

Met name PR en SPONSORING zouden elk door iemand gecoördineerd moeten
worden. Ook voor de organisatie van de slotavond kunnen we iemand gebruiken.
Je hiervoor inzetten betekent niet dat je niet meer kunt deelnemen aan de kwis.
Je krijgt hierbij geen inzage in de kwisvragen of opdrachten!
Als je het leuk vindt om vragen te bedenken meld je dan aan voor de denktank.

Wil je voor de volgende editie op enige manier meewerken, ga naar het
contactformulier op www.onzedorpskwis.nl en geef hier je naam en
telefoonnummer door en geef aan waarvoor je interesse hebt.

DOE-OPDRACHTEN

De organisatie heeft dringend uitbreiding nodig!

We hopen dat jullie veel plezier hebben gehad bij het beantwoorden en oplossen.

Agnes – Doeke – Ilonka – Janny – Marianne – Piet
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Wij nemen dan op korte termijn contact met je op.
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