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Beste deelnemers.
Na het uitstel vanwege de coronacrisis is het eindelijk zover! Dit zijn
de antwoorden van het dikke kwisboek van de 3e editie van Onze
Dorpskwis.
We hopen dat jullie veel plezier hebben gehad bij het beantwoorden
van de vragen en het uitvoeren van de opdrachten!

Pagina 2

Kwisboek 19 maart 2022

Onze Dorpskwis zou niet mogelijk zijn zonder de bijdragen die onze
sponsors leveren. Ondanks het voor velen financieel moeilijke jaar hebben
onderstaande bedrijven ons toch weer ondersteund. Daarnaast mochten
wij weer een bijdrage ontvangen van Rabo Clubsupport (met dank aan
allen die op ons gestemd hebben) en gaf De Meerpaal alle medewerking
om de dorpskwis te kunnen organiseren.

Veel dank aan iedereen die zijn of haar steentje bijgedragen
heeft aan het mogelijk maken van Onze Dorpskwis 2022!
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Volgende editie ook hier worden vermeld als sponsor
of vriend?
www.onzedorpskwis.nl/ sponsoring
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Geheime opdracht
De geheime opdracht was dit jaar “Open de schatkist” voor 2 kinderen per team, in de
basisschoolleeftijd van 8 tot en met 12 jaar(vereiste!) en liefst verkleed als piraat.
De artikelen zijn geschonken aan een goed doel: “Binnen bij Buiten”, de nieuwe
ontmoetingsplek bij Dierenpark Dronten.

Sponsoropdracht
De sponsoropdracht werd dit jaar wederom enthousiast verzorgd door

Vragen over de instructiemiddag
A. Onze voorzitter Marianne zette op gegeven moment tijdens de instructie haar
hoed af. Wat was de eerstvolgende zin die zij uitsprak?
B. Het thema “sokken” komt vaker terug in deze kwis.
B1: Welke sokken droegen de meeste denktankleden?
B2: Wie week/weken daarvan af en hoe?
Spreekwoorden / gezegdes.
C. Romeinse cijfers
Op de instructiemiddag liepen de mensen van het Denkteam met een keycord
met daaraan een kaartje. Op dat kaartje stond in Romeinse cijfers hun
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geboortejaar. Heb je de getallen die middag genoteerd?
Dan kun je vast de volgende vragen beantwoorden.
Stel, ze zijn allemaal vandaag jarig.
C1: Hoe oud was het oudste lid, toen het jongste lid werd geboren? Noteer
het aantal maanden in Romeinse cijfers.
C2: Tel de jaartallen bij elkaar op. Noteer de uitkomst in Arabische cijfers.
C3: Bereken van elk teamlid de leeftijd, en tel die leeftijden bij elkaar op.
Noteer de uitkomst in Romeinse cijfers.
D. Spreekwoorden / gezegdes.
Op de instructiemiddag lagen allerlei voorwerpen. We vragen je zo veel mogelijk
spreekwoorden of gezegdes die met deze voorwerpen zijn te maken hieronder te
noteren. In elke zin worden tenminste 2 voorwerpen opgenomen.
ANTWOORDEN:

A “Het is tenslotte carnaval”
B1 Witte sokken/kousen
B2 Corina droeg rode sokken
C1 (Liesbeth 77, Corina 51.

77 – 51 = 26 jaar = 312 maanden=)

CCCXII

C2 17593 (arabische cijfers zijn géén romeinse cijfers!)
C3 (605) = DCV
vis
koe
kat/poes
hoorn
kaas
schaap
schoen
leeuw
bek
appel
peer
geld/munt
eend
piraat

lood
ijzer
ezel
muis
schoen
hoed
voet
hamer
varken
paard
brood
Spijker
Pot
Deksel

Water
Pluim
Zwarte zwaan
Aap
Gouden ring
Boter
Tang
eieren
Zak
Ezel
Steen
Hond
Handdoek
Ring
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Openingsopdracht sokken in paren verzamelen
Alle sokken hebben we gedoneerd aan het de opvang in het Koetshuis.
Openingsvraag diskette met “Het geluid”
1.
2.
3.
4.
5.

Fiets op slot zetten
Senseoklep sluiten
Opendraaien fles frisdrank met koolzuur
Aansteken gaspit keuken
Papier knippen

1 fragment goed = 3 punten
3 fragmenten goed = 10 punten
5 fragmenten goed = 20 punten

2 fragmenten goed = 6 punten
4 fragmenten goed = 15 punten
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Categorie 1: Voor de kinderen
Vraag 01 Zullen we gezellig een spelletje doen?

1

Twister

2

Vier op een rij

3

Halli Gallie

4

River Crossing

5

Dokter Bibber

CATEGORIE 1 – Voor de kinderen

Je speelt vast wel eens een leuk spelletje met een vriendje of vriendinnetje. Van welke
spelletjes hebben we een plaatje of een onderdeel afgebeeld? Bij welk spel passen de
afbeeldingen?

Vraag 02 Vraag 02 Onze wereld is groot

Hun wereld is klein. Waar staan deze paaltjes in onze gemeente Dronten?
Kabouterbos
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Vraag 03 Joepie, we gaan 3 natuurkundige proefjes doen.
Proef 1: We gaan watermuziek maken. Heb je dat al wel eens gedaan? Nee?
Dan is dit je kans!
Hoe minder water in het glas hoe hoger de toon.

Wat zie je gebeuren? De ballon wordt opgeblazen

Proef 3: Schipbreuk door zeep.
Wat zie je gebeuren? De speld gaat onder, ze zinkt in het water

Vraag 04 Film kijken: Pippi Langkous gaat boodschappen doen.
https://www.youtube.com/watch?v=vZYEkWl2cr0
1. Hoe laat is het op de wekker van Pippi?
2. Wat hangt er boven de deur van de

speelgoedwinkel?
3. Pippi heeft vreselijke dorst. Wat groeit
er volgens Pippi in de boom?
4. Waar is de mevrouw in de parfumerie
winkel mee bezig?
5. Hoeveel rode dropveters stopt het
kleine jongetje in één keer in zijn mond?

10 voor 2
Een hobbelpaard
Limonadeflessen
Nagels vijlen
6 dropveters
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Proef 2: We gaan toveren met lucht.
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winkel?

Arm

7. Wat voor dag is het volgens Pippi?

Snoepjesdag

8. Waar heeft Pippi de goudstukken

In een bruine tas in een
houten kist

verstopt?
9. Wat koopt de jongen met de groene
trui in de snoepwinkel?
10. Wat pakken de dieven uit de zak van de
man op het bankje.?

Een lolly van 10 cent
2 sigaren

Vraag 05 Lekker naar buiten!
Je gaat naar school om te leren, maar de pauzes zijn ook
heerlijk en belangrijk, vooral als je lekker even kunt spelen op
een mooi speeltoestel.
Weet jij bij welke scholen en in welk dorp deze
speeltoestellen zijn te vinden?
Tip: Schakel kinderen van andere dorpen in!

Speeltoestel nr.

Op het schoolplein van:

In het dorp:

1

De Branding

Swifterbant

2

De Wingerd/De Schatkamer

Biddinghuizen

3

Het Kompas

Dronten

4

De Duykeldam

Swifterbant

5

Flevosprong

Dronten

6

De Golfslag

Swifterbant

7

De Toekomst

Dronten

8

De Tamarisk

Biddinghuizen
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6. Welk lichaamsdeel koopt Pippi in de
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Vraag 06 Een waterige boel

Het woord is:

VOCHTIG

Vraag 07 Dierenoren
Heb je het al gehoord? Ook dieren hebben oren. Kies het juiste antwoord bij elk
plaatje. Kleur het vakje met het goede antwoord groen.
A Dit zijn de oren van een …

Afrikaanse wilde hond

hyena

woestijnvos

witte poolvos

ijsbeer

sledehond

Bengaalse kat

vos
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Mensen en dieren bestaan voor een groot gedeelte uit water. Maar welk dier of
de mens is het meest waterig vanbinnen? Zet de dieren die het meest uit water
bestaan en die dieren die voor het minst uit water bestaan op de goede
volgorde. Zet de bijbehorende letter in het vakje er naast. Die letters vormen
dan van onder naar boven een woord. En dat woord is de oplossing die je
noteert in het onderste vakje.
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haas

konijn

kat

wolf

De dunne hond is de zoon van de dikke hond, maar de dikke hond is niet de vader
van de dunne hond. Hoe kan dat?
B:

De dikke hond is de moeder van de dunne hond

Vraag 08 We gaan rekenen!
Alle dieren gaan op de weegschaal. Maar wat wegen ze dan? Het enige dat je weet is
dat de gorilla precies 100 kilo weegt. Hoeveel kalkoenen heb je dan nodig om de
laatste weegschaal in evenwicht te brengen? Met andere woorden hoeveel kalkoenen
wegen even veel als een schaap, een kat en een hond samen. Kom jij er uit?

Antwoord:
Je hebt ___8__
kalkoenen nodig om
de weegschaal in
balans te houden.
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B. Vraagje: Twee honden zitten in de deuropening. Een dikke en een dunne hond.
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Vraag 09 Naar het pretpark
Wie houdt er niet van? Een dagje lekker ronddolen in een pretpark. We geven jullie
in een zin de aanwijzing voor het pretpark. Daarna moet je de naam en de plaats van
het attractiepark in het diagram op de volgende pagina zetten. De letters in de vakjes
van de cijfers moeten overgebracht worden in de woordbalk onder de puzzel. Je mag
de woorden “Attractiepark of Avonturenpark” bij de antwoorden weglaten.

Vraag 10 Kinderen voor kinderen
Het koor trad op 5 december 1980 op televisie voor het eerst op en bracht kort
daarna een album uit met liedjes, gezongen door kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Het
koor was een succes. En elk jaar volgt nog steeds een nieuw album met liedjes!
Ga naar www.onzedorpskwis.nl en luister daar naar een compilatie van 5 liedjes.
Herken jij de nummers? Noteer hieronder de titel en daarachter het jaar waarin het
nummer uitkwam.
1 Dierenfreak

2020

2 Worden wat je wil

2021

3 Hupsakee

2016

4 Hallo wereld

2012

5 Gruwelijk eng

2017
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Antwoord: Pret en avontuur
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Categorie 2: Dat zoeken we even op

Vraag 11 Gemeente Dronten

Ons gemeentehuis is gerenoveerd. Bron: raadsinformatie Dronten
1 Wanneer werd met de verhuizing
begonnen en wat werd er toen verhuisd?

vrijdag 24 mei 2019
de stemhokjes werden verhuisd

2 Voor de inrichting van de portacabins werd
2000 m2 tweedehands vloerbedekking
gebruikt. Waar kwam die vandaan?

Van kantoren van het UWV

3 Waar was de publieksbalie tijdelijk
gehuisvest en sinds welke datum is die open?

De Rede 58
vanaf 11 november 2019

4 Waar vonden toen de raadsvergaderingen
plaats?

In de Meerpaal

5 Wie ontwierp het grote kunstwerk in de
centrale hal?

Iris Hagel
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Gemeente Dronten heeft warme gevoelens voor Onze Dorpskwis en ondersteunt
ons op de achtergrond. Je ziet het gemeentelogo daarom ook terug op onze kleding
en de kwistas. Natuurlijk brengen we onze gemeente ook onder de aandacht van de
kwissers met een vraag.
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De provincie Flevoland heeft in 2019 bepaald dat er voorlopig in de hele
provincie niet meer dan 500 hectare aan zonneparken mag komen in het
buitengebied. Bron: Flevopost en BHZnet
1.Hoeveel hectare heeft Dronten toebedeeld
gekregen?

110 hectare

2. Welke twee ondernemers hebben
zonnepanelenparken gebouwd, en hoe is de
verdeling?

Dorhout Mees 85
hectare en Flevonice 15
hectare

3. Welke politieke partij was het niet eens met
de beslissing om landbouwgrond te gebruiken
voor de plaatsing van zonnepanelen?
4. In 2017 is een aanvraag goedgekeurd voor
het plaatsen van 90.000 panelen op 35 hectare
grond. Wie deed die aanvraag voor welke
locatie?
5.Bij de renovatie van het gemeentehuis zijn
ook zonnepanelen geplaatst. Hoeveel zijn dat
en waar zijn die geplaatst?

Leefbaar Dronten
Mojo en Solarfiels, de
panelen zijn als
overkapping van het
parkeerterrein van
Lowlands.
1.100 panelen op de
overkapping van het
parkeerterrein achter
het gemeentehuis.
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Vraag 12 Zonneparken
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Vraag 13 Krantenkoppen

A. De drie columnisten Kees Bakker, Gerrit Wijnne en Bart van der Wal schreven
ook over Corona. Wie weet nog welke column door wie is geschreven? Kleur het
vakje onder de juiste persoon geel.

x

A. Blij en wennen

x
x

B. Goed ziek
C. We staan er gekleurd op
D. Vierde golf

x

x

E. Dansen bij Jansen
F. Buiten sporten

x

Tijdens de Corona pandemie werden verschillende
pilots uitgevoerd in Flevoland. De grootste was die van
het grootschalig testen. Behalve in Dronten werd die
ook in welke drie andere gemeentes uitgevoerd?

Bunschoten
de wijk Charlois in Rotterdam
de gemeente Lansingerland

Er was een testlocatie in Dronten en Swifterbant.
Waarom niet in Biddinghuizen?

Om het effect van een grotere afstand
tot de testlocatie op de testbereidheid
te onderzoeken.

3. Er werd ook een fieldlab experiment gehouden. Hoe
heette dat festival en wanneer en waar werd dat
gehouden?

Back to live festival
20-21 maart 2021 bij Walibi

4. Er was ook een pilot om te onderzoeken of
bezoekers aan musea zich wilde laten testen met een
sneltest. Waar en wanneer werd deze pilot gehouden?

Aviodrome op 23, 24, en 25 april 2021
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We maken altijd dankbaar gebruik van onze plaatselijke kranten De Flevopost en De
Drontenaar (vraag 17). Eens kijken of jullie ze bewaard hebben voor deze avond.
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Vraag 14 “Gum Buddy’s”
Afgelopen jaren zijn er zogenaamde “Gum Buddy’s” geplaatst in
gemeente Dronten. Op welke manier kunnen de opgehaalde peuken
en uitgekauwde stukken kauwgom op een milieuvriendelijke manier
hergebruikt worden?

CATEGORIE 2 – Dat zoeken we even op

Veel leuke ideeën!
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Sinds de opening van De Meerpaal is er veel gebeurd, maar weet u dit nog? Bron: boek
50 jaar Meerpaal
1.Welke artiest kwam in een oude Lada naar Dronten
om op te treden?

André Rieu

2.Wie mocht de houten vloer van het ronde podium
meenemen?

Rien van de Belt

3.Welke artiest ging zijn optreden in winkel van Wouda
bekijken?

Udo Jurgens

4. Wie bespeelden de vleugel op 24 september 2006?

Arthur en Lucas Jussen

5.Welke zanger bestelde kip met patat in het
restaurant?

André Hazes

6. Wie zei: “Ik heb dat Dronten in een huilbui van de
hemel gezien.”

Youp van ’ t Hek

7. Wie reed in 1985 op een trekker de Meerpaal binnen?
8. Wie voelde zich een koster in zijn eigen Meerpaal?

Linda de Mol
Bert Hoogeveen

9. Wie vertelde dat de volledige CD-collectie na een
maand werd gestolen?

Trijntje Meijberg

10. Wie is een pitbull die vindt dat een goed idee een
kans moet krijgen?

Margrit Vos
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Vraag 15 De Meerpaal
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Vraag 16 Besturen

1
Maarten Vrolijk
Hospice

4
Peter Bentum
Hospice

7
Jan Groenendijk
Voedselbank

2
Arie Burggraaf
Voedselbank

5
EDWIN HELMANTEL
OVDD

8
Hans Betzema
Hospice

Bestuur 1:
Hospice Dronten
Bestuur 2:
Voedselbank
Bestuur 3:
OVDD

CATEGORIE 2 – Dat zoeken we even op

Gelukkig zijn er nog steeds vrijwilligers die willen besturen. Welke drie personen
zitten/zaten in hetzelfde bestuur van … En wat zijn hun nummer en (achter)namen?

3
ALETTE VAN DE
BERG OVDD

6
Joop de Jager
Voedselbank

9
MICHIEL TIETEMA
OVDD

Maarten Vrolijk
Peter Bentum
Hans Betzema
Joop de Jager
Arie Burggraaf
Jan Groenendijk
ALETTE VAN DE BERG
EDWIN HELMANTEL
MICHIEL TIETEMA

Bron: websites van de verenigingen
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Vraag 17 De Drontenaar

1. Het hout van deze boom wordt gebruikt voor de spelborden
van het spel Go.

1.Katsura

A

2. Tandwielen in een molen zijn van dit hout gemaakt.

2. Haagbeuk

D

3. De wortels van deze bomen voorkomen erosie, daarom
worden ze op hellingen gebruikt.

3.Valse acacia

H

4. Twijgen van deze boom worden voor veevoer gebruikt.

4.Hollandse iep

G

5. Taxus

B

6. Ginkgo

I

7. Indianen etten thee van de bast, dat hielp tegen de malaria.

7.Catalpa/Trom
Pet/Ambtenaren

C

8. Het hout van deze boom werd in de mijnbouw gebruikt.

8. Dennenboom

J

9. De klompen van dit hout gaan langer mee dan die van
populierenhout

9.Wilg

E

10. Van dit hout kunnen muziekinstrumenten gemaakt worden
en ruikt heerlijk!

10 Ceder

F

5. Deze boom levert een stof waarvan een kankermedicijn
wordt gemaakt.
6. Van deze boom worden medicijnen voor de bloedsomloop
en tegen veroudering gemaakt.
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In De Drontenaar verschijn maandelijks niet alleen een opgave in de rubriek van Onze
Dorpskwis, sinds 2018 schrijft bomendeskundige Jaco Houweling een rubriek ‘Een Boompje
Opzetten’. In deze rubriek worden bijzondere bomen besproken. Deze bomen hebben
allemaal iets extra’s. Weet u de namen ervan? En wat is de bijbehorende foto van de boom?
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Vraag 18 Tussen ideaal en werkelijkheid

1.We moesten leren om naar elkaar te luisteren en
elkaar goed te begrijpen. We werden begeleid door
Greet Hettinga en Albert Rechterschot.

Gonnie de Boer

2.Ik betreur het dat het ene aanspreekpunt in
Dronten-Dorpsbelangen- is komen te vervallen.

Hans Engelvaart

3.Als boerenarbeider kwam je echt niet in het bestuur
van het openbaar lichaam ZIJP.

Jan Zuiderwijk

4. Het kan toch niet de bedoeling zijn om bij de
klanten thuis de zorg te verlenen met de rollator.

Sophie Hoogwater

5. De ramen en de deuren van de polder moeten
open!

Aat de Jonge

Vraag 19 Boerderijen

Namen van boerderijen verwijzen vaak naar plaatsen of streken. Maar wat is de
herkomst of wat betekenen de onderstaande namen op de boerderijen?
Bron: Boerderijboeken
1.De omloop

1.Dit heeft betrekking op de levensloop van de
bewoner.
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Een bekende titel van een uitgave van De Stichting Geschiedschrijving in de gemeente
Dronten. Daarin zijn de volgende uitspraken gedaan, maar door wie?

Kwisboek 19 maart 2022

3.Plexat
4.Jari-Milege
5.Faja Lobi (vert: vurige
liefde)

2.Betekent de scheiding van water en land.
3.Er is altijd plek zat.
4. Vernoemd naar de 5 kinderen
Jaap/ria - Miep/leen/gerrie
5.Herinnering aan de warme tijd in Suriname

Vraag 20 Boerderijboeken
Het gaat niet alleen over landbouw in de boerderijboeken, ook andere zaken worden
genoemd. Weet je het antwoord op de volgende vragen?
1.Wie werd in 2011 “de held van de smaak” in
Flevoland?
En waarom?

Ard van Wees
voor de ontwikkeling van
Boerenmeshangerkaas

2. Welke veehouder verloor in1993 maar liefst 23
koeien aan botulisme?

Marten Miedema

3.Wie werd Nederlands kampioen bij de trekkertrek met Speedy?

Dirk Hoornsman

4.Wie had een kluis in zijn huiskamer staan?

Toon Bastiaansen

5.Wie werd in 1997 sportman van het jaar in
Dronten?
En waarom?

Adriaan Oerlemans, kampioen
parachute springen
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2.Maarslag
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Categorie 3: Verzamelwoede
Hoe leuk is het om “iets” te verzamelen. In de denktank van Onze Dorpskwis zitten
verzamelaars van allerlei voorwerpen. Deze categorie lag voor ons dus voor de hand.

A
1.Wie ontwierp deze zegels?
2.Wanneer werden ze uitgegeven.
3.Wat zijn de titels van de drie zegels?

1.Jaap Drupsteen
2. 1991
3.Luchtvervuiling/watervervuiling/
bodemvervuiling

B.
1.Wanneer werd deze zegel uitgeven?
2.Wat was de aanleiding
3.Wat wordt schematisch weergegeven?
1.1989
2. Ter gelegenheid van het 100-jarige
bestaan van de KNVB
3.een schematische voorstelling van het
beslissende doelpunt in de wedstrijd
Nederland- Rusland

C.
1.Wanneer zijn deze zegels uitgegeven?
2.Hoeveel blokjes zijn er van verkocht?
1. 1987
2. 3.930.602
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Vraag 21 Postzegelverzameling
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Vraag 22 Souvenirs

Madeira

Het eiland La
Palma

2:Rhodos

Canada

Barcelona

Neeltje Jans

Vraag 23 Voetbalplaatjes… maar dan anders
Voetbalplaatjes verzamelen, het is van alle tijden!
In de jaren 90 gaf Croky/Nibbit als reactie op de Flippo’s de “Topshots” uit. Bekende
en minder bekende spelers per team vinden zichzelf terug op een schijfje. Het was
daarom een wekelijke “strijd” welke spelers wel en niet werden afgebeeld en dat
leverde nog wel eens discussie op.
Er zijn 2 series uitgegeven. Onderstaande vragen betreffen de eerste serie van
seizoen 1995/1996.
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Neem jij ook altijd een leuk aandenken aan je vakantie mee? Daar kunnen de leukste
verzamelingen uit ontstaan. Waar was deze verzamelaar op vakantie?

Kwisboek 19 maart 2022
Wie werden afgebeeld als spitsen van Feyenoord?

CATEGORIE 3 – Verzamelwoede

1 Giovanni van Bronckhorst
2 Henrik Larsson
3 Regi Blinker

Welke keeper werd afgebeeld bij RKC?
Hans Vonk
Welke spitsen van Vitesse?

1 Niels Oude Kamphuis
2 Nico-Jan Hoogma
3 Michel Boerebach
4 Jeroen Heubach

Onderdeel vraag 23 vervalt

Vraag 24 Sparen nu!
Er werd in 2021 gespaard, geruild en door vele Drontenaren genoten van de actie
van Jumbo Bleeker Dronten. Heb jij ook een plaatjesboek compleet gekregen? Pak
het er nu dan maar eens bij en beantwoord onderstaande vragen.
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A Hoeveel van de 216 plakplaatjes zijn “staande” plaatjes?

B Wat is de overeenkomst tussen de plaatjes 88-170-179?
2CV / Lelijke eend

C Wat is het nummer van het plaatje wat op de voorkant staat?
43

D Hoeveel plakplaatjes zijn meerkleurig uitgevoerd? Tel de nummers op en noteer de
uitkomst van deze som.
6138

Vraag 25 Speciale briefkaarten en enveloppen
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15
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De commissaris van de koningin stuurde
alle inwoners van de nieuwe provincie
Flevoland een briefkaart.

Nog een bijzondere briefkaart.
Waarom werd deze kaart uitgegeven:
50 jarig bestaan van het
postmuseum

1. In welk jaar werd deze briefkaart
uitgegeven:
in 1987
2. En waarom:
75 jarig bestaan van het NOC

Een bijzondere enveloppe voor Dronten.
In welk jaar werd deze enveloppe
uitgegeven?
1978

Vraag 26 Mineralen
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1.Wie was die commissaris:
J.C.J. Lammers
2.Wanneer werd de kaart verstuurd:
9 januari 1986
3. Wat wenst hij de inwoners toe:
Een voorspoedig en gelukkig 1986
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Rhodoniet
A.
Aquamarijn
B.
Turkoois
C.
Opaal

CATEGORIE 3 – Verzamelwoede

D.
Onyx
E.
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Vraag 27 Flippo’s

Nr: 1 Bugs Bunny

Nr: 51 Elmer

Nr: 102 Daffy Duck

Nr: 26 Speedy Gonzales

Nr: 66 Porky

Nr: 112 Tazmanian Devil

Vraag 28 Muntenverzameling
We hebben het over postzegels gehad, dan moeten we het natuurlijk ook over
munten hebben. Jaarlijks verschijnen bijzondere munten en deze worden nog steeds
graag verzameld.
A. Een bijzondere herdenkingsmunt.

1. Waarom werd deze munt uitgegeven?
Instelling van de provincie Flevoland
2.Wat staat erop de achterkant van deze
munt. Benoem alle onderdelen.
De wapens van de zes
gemeente is Flevoland:
Almere, Lelystad, N.O.Polder,
Dronten, Urk en Zeewolde

B. Bijzondere euromunten: Welk land gaf deze euromunt uit en wanneer en bij welke
gelegenheid:

Pagina 30

CATEGORIE 3 – Verzamelwoede

Smiths was ooit de eerste die verzamelwoede bij kinderen aanwakkerde door
“Flippo’s” in zakken chips te doen. Het werd een rage. Wij doken in wat mappen,
haal jij dit jeugdsentiment ook ergens van zolder? Welke nummer hadden
onderstaande flippo’s en wat is de naam van het stripfiguur dat er op staat afgebeeld?

B1
B2
B3
B4
Oostenrijk 2016
Frankrijk
Malta
Frankrijk
t.g.v. het 200-jarig
2014
2016:
2015
bestaan van de
t.g.v. 70 herdenking Solidariteit door
t.g.v. 70 jaar vrede
Oostenrijkse
D-Day
liefde
in Europa
Nationale Bank
1. Door wie werden deze munten
C. Geschiedenis: Dit zijn vuurmunten.
gebruikt?
Schippers
2. Wat werd er mee betaald?
Onderhoud vuurbakens

Vraag 29 De laatste klassieker voor vanavond: sigarenbandjes verzamelen
Een klasssieker, net als suikerzakjes en speldjes verzamelen. Wij hebben een oud
album gevonden en stellen daarover onze vragen. De wat oudere deelnemers aan
deze kwis komt het vast bekend voor! Noteer de merken die we weggepoetst
hebben.
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Senator

Willem 2

Schimmelpenninck

Hofnar

Agio

Elisabeth Bas

Vraag 30 Pokémon “Gotta Catch ‘Em All!”
Pokémon is een
afkorting. Waarvan?
“Pocket Monsters“

Wat was de naam van de
eerste Pokémon Game uit
1996?

Wat was de naam van de
bedenkers? (spelling exact
juist!)

“Red and Blue” green ook
goed

Satoshi Tajiri
en zijn assistent Ken Sugimori

Teken hiernaast de meest populaire Pokémon-figuur

Naam: Pikachu

Categorie 4: Rondje dorpen, de hort op
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Vraag 31 Welkom in onze gemeente
In de tas zit een een plattegrond van onze gemeente.

Knip de foto’s met de borden bij de “ingangen” van de drie dorpen uit. Plak ze op de
plattegrond op de juiste plek en geef met een stift met een duidelijke pijl aan waar
exact het bord staat. Noteer vervolgens hieronder de locatie (straat en plaats):

4

1
2

De Zuid
Dronten

De
Noord Dronten

3

Bisonweg
Swifterbant

5

De
Wissel Dronten

Industrieweg
Swifterbant

9
6

Swifterweg
Biddinghuizen

7

8

Oldebroekerweg
Biddinghuizen

De West
Dronten

10

De Poort
Swifterbant

Melisse
Dronten

Vraag 32 Van dik hout zaagt men planken.
Het spreekwoord betekent “niet al te nauwkeurig werken”. Van jou wordt
verwacht dat je wel nauwkeurig te werk gaat! Noteer onder de foto’s de
straatnaam / locatie waar je deze (creatieve) houten bouwwerken kunt zien.
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Daarbij een knipvel met foto’s.

1B
Jurywagen crossvereniging De Flintstones,
Biddingringweg

2D
De Oeverloper

3D
Duiventil, Koggestraat 18

4S
Dierenverblijf Bambihof Swifterbant,
Hertenkamplaan

5B
Dreef

6S
Zuidsingel
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Vraag 33 “Haal je schoolgeld terug”

1 De Klimboom Dronten

2 De Golfslag Swifterbant

3 De Schakel Dronten

4 De Wingerd Biddinghuizen

5 De Duykeldam Swifterbant

6 De Tamarisk Biddinghuizen

7 De Driemaster Dronten

8 De Branding Swifterbant

9 Aan Boord Dronten

10 De Zevensprong Dronten

CATEGORIE 4 – Rondje dorpen, de hort op

Dat was de titel van een radioprogramma op de dinsdagavond in de jaren ’50 van de
vorige eeuw. Hoe heet de school op de foto, waar je zou kunnen proberen het
schoolgeld terug te halen?
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Vraag 34 Het hangt aan de muur

Narcisstraat 1
Swifterbant

Noorderlicht 46
Dronten

Lijzijde 72
Dronten

Cultuursingel 84
Biddinghuizen

Buitenhof 1
Swifterbant

Noorderlicht 12
Dronten

Het Erf 52
Biddinghuizen

De L.ange Streek 52
Swifterbant
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Bij veel woningen in onze dorpen zie je gevelversieringen.
Weet u in welke straten we ze kunnen zien? Noteer het adres onder de foto.
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Vraag 35 Kom eens gezellig even zitten

Swifterbant,
De Kruisboog,
54e straatnaam

Swifterbant,
Fuikhoren,
23e straatnaam

Dronten,
De Fazant,
113e straatnaam

CATEGORIE 4 – Rondje dorpen, de hort op

In alle drie de dorpen staan twee ‘social sofa’s’, betonnen bankjes die door
vrijwilligers en buurtbewoners zijn versierd met kleurrijke mozaieksteentjes.
Hieronder staan 5 foto’s van (fragmenten van) die bankjes. Weet jij in welke straat ze
staan? Zoek de straatnaam op in het straatnamenregister van Plattegrond 2019
Dronten. Noteer bij elke foto de plaats, +de hoeveelste straatnaam het is.

Dronten,
De Buiskap,
52e straatnaam

Biddinghuizen,
Baan,
4e straatnaam
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Vraag 36 Lekker buiten spelen!

Dronten,
De Schepel
1.
Swifterbant,
De Greente/Koraalstraat
2.
Biddinghuizen,
Koolzaadhof/Trimbaan
3.
Dronten,
Lijzijde
4.
Biddinghuizen,
Noaberpark, Oldebroekerweg/De
Wierse
5.
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Dronten, een relatief jonge gemeente, met veel jonge kinderen. Die kinderen willen
spelen. Waar staan de volgende speelobjecten? Noteer de straat.
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Vraag 37 Dingen die niet meteen in het oog vallen

1 Dronten, Beursplein 1 (bij school De
Klimboom)

6 Dronten, De Schans naast de Aldi

2 Biddinghuizen, Plein

7 Dronten, Zeilmakerstraat 13

3 Swifterbant, Zuidsingel/De Poort

8 Swifterbant, De Poort/Zuidsingel

(onderkant toren De Hoeksteen)

(appartementen boven de winkels)

4 Dronten, Noorderlicht 6
5 Biddinghuizen, Het Erf 124

CATEGORIE 4 – Rondje dorpen, de hort op

Weet jij waar onze fotograaf onderstaande foto’s heeft gemaakt? Noteer straatnaam
en plaats (afgekort D B S)

9 Swifterbant, De Poort/Zuidsingel (zijmuur
kerk De Hoeksteen)

10 Biddinghuizen, Akkerhof 1 (ingang
Educatief Centrum)
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Vraag 38 Cyril Lixenberg

BRON: De Drontenaar 2-6-2021

Ga naar één van de beelden van Lixenberg en maak daarvan een foto waarop tevens
zichtbaar is dat je deelneemt aan Onze Dorpskwis.
Print deze foto uit en plak deze hiernaast op deze pagina. Noteer ook de naam en
locatie van het beeld.
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De gemeente Dronten heeft sinds 1987 een band met Cyril Lixenberg. Dat begon
met de plaatsing van drie beelden op de dijk bij Ketelhaven. Sindsdien kocht de
gemeente verschillende van zijn beelden en bij het 25-jarig bestaan van de gemeente
plaatste de kunstenaar 26 werken. Lixenberg had een loods aan de Staalstraat, die
dienst deed als atelier, werkplaats en opslagruimte.
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Vraag 39 Bijzonder metselwerk

1 S Noordhoren 61

4 D Gemeentehuis Voorzijde

2 D Steven 27

5 B Lucernehof 73

3 D Boeg 35

6 B Zaaiviool 2

CATEGORIE 4 – Rondje dorpen, de hort op

Waar, op welk adres, hebben wij deze gevelversieringen gezien?
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Vraag 40 ONZE PUZZELWANDELTOCHTEN SEPTEMBER 2021

Waar hing de QR-code in
Biddinghuizen

Havenkant 64

Waar hing de QR-code in Dronten

De Ring 23 (hek zijkant)

Waar hing de QR-code in Swifterbant

Kampweg 2

CATEGORIE 4 – Rondje dorpen, de hort op

September 2021 konden jullie zelf óók meedoen met een Rondje dorpen, de hort op.
Zoals we toen al aankondigden hebben we daarover iets te vragen. Als je meegelopen
hebt kun je die vraag vast snel beantwoorden.
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Categorie 5: Wereldoriëntatie

Vraag 41 Vakantie!

A. Machu Picchu, Peru

A.

B.

C.

D.

B. Kaap de Goede Hoop, Zuid
Afrika

C. Krijtrotsen bij Dover,
Engeland

D. Normandy American
Cementery en Memorial,
Colleville-sur-Mer Calvados,
Frankrijk
E. Valencia
Spanje

E.
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Ook de Denktank gaat regelmatig op vakantie. Wij houden ervan om de wereld te
verkennen. Hoe goed is jullie wereldkennis? Nu aan jullie de vraag, waar zijn wij in het
verleden heen geweest? Iedere foto geeft een ander land weer.
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Vraag 42 Groeten uit…
Iedereen kent wel iemand die in het buitenland woont. Wie weet zit hij/zij wel aan de
andere kant van de wereld!

Stuur de foto vóór 23.00 uur naar het emailadres ODKopdracht@gmail.com met
vermelding Onderwerp: Teamnaam + vraag 42

1e
Hierbij een foto uit Manukau Nieuw
Zeeland. Afstand 18080. Hartelijke groeten
en een fijne dag.
Team: It’s all about dTLS
2e
Foto genomen in cosy corner
north Tasmanië (Australie)
16.947 km van Dronten
Team: Les Quizerables
3e
Hierbij een foto uit Australië! North
Warrandyte 😊16.495 kilometer vanuit
Dronten
Van ons nichtje Ingrid Rijk. Haar ouders
woonden ooit in Dronten, Bert &
Margriet Rijk.
Team: Niet goed, wel gezellig
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Laat die persoon in het buitenland een foto maken van zichzelf met iets waaruit je
kunt herkennen waar die persoon zich bevindt. Bijvoorbeeld bij een bord met de
plaatsnaam. Zorg ook dat die persoon een bordje/papier vasthoud met jullie
teamnaam en dat de datum en het tijdstip herkenbaar in beeld staat.
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Vraag 43 Broodnodig

A.
Karee Pan

B.
Croissant

C.
Naan

D.
Lavash

Japan

Frankrijk

Midden Oosten Armenie
India
Pakistan

E.
Smorrebrod
Denemarken
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Voor liefhebbers van verschillende broodsoorten is er over heel de wereld genoeg te
proeven. Weet jij de namen van de broodsoorten die hieronder zijn afgebeeld en ook
de landen waar deze van oorsprong vandaag komen?
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Studenten van TU Delft zijn zeer succesvol in het bouwen van zonneauto’s. Deze
Drontenaar kan zeggen dat hij een wereldtitel op zak heeft.
1 Wat is zijn naam?

Wouter Feil

2 In welk jaar verdiende hij deze titel?

2015

3 Wat was zijn eerste studentenbaantje
in Dronten?

Afwasser bij De Rede van Dronten

4 Wat waren de drie doelstellingen bij
deelname?
5 Wat was zijn taak?

1. Duurzaamheid in techniek
2. Jongeren overhalen een be`ta
studie te gaan doen
3. Winnen
Sponsoring en navigeren tijdens de race
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Vraag 44 Drontenaar met een wereldtitel
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Vraag 45 Olympische (O.S.) en Paralympische Spelen (P.S.) 2021
10
Pieter 3,
Esther 4
enkelspel en
3 dubbelspel

De ruiters springen naar een bijzonder record. De hoeveelste 4e
plaats ?

11

O.S. Tel op: hoeveel landen doen mee in hoeveel sporten?

239
(206+33)

O.S Op welke plaatst staat Nederland in deze medaillespiegel?

17

P.S. Olivier Hendriks is de jongste deelnemer. Wat is zijn leeftijd?

18

TOTAAL:

295

Vraag 46 Eurovisie Songfestival
Geluidsfragment A: Netta Toy – Israel - 2018
https://www.youtube.com/watch?v=CziHrYYSyPc
Geluidsfragment B: Emmelie De Forrest –
Denemarken – 2013
https://youtu.be/k59E7T0H-Us
Geluidsfragment C: Celine Dion – Zwitserland
– 1988
https://youtu.be/1itAmiRbsaM
Geluidsfragment D: Sandie Shaw – UK – 1967
https://www.youtube.com/watch?v=OkbVhjxdr8A
Geluidsfragment E: Vicky Leandros – Luxemburg – 1972
https://youtu.be/Ka89ORFu_Tc
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Chef de Missions waren Pieter van den Hoogenband (O.S.) en Esther
Vergeer (P.S.) Hoeveel Gouden medailles hebben zij samen
gewonnen?
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Vraag 47 Over wetenschap gesproken!

1 Russel Kirsch
2 fotoscanner
3 lichtsensoren
4 scan

CATEGORIE 5 – Wereldoriëntatie

5 computers
6 vierkantjes
7 grijstinten
8 digitale
9 foto
10 pixels
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Deze vragen hebben betrekking op de klimaatconferentie in Glasgow in november
2021. De conferentie gaat met name over de uitwerking van het klimaatakkoord dat
tijdens de COP21 in Parijs gesloten is.
A 1.De drie belangrijkste deelnemers waren Amerika, China en de EU. Hoe heten de
klimaatgezanten (op volgorde) die namens de drie landen onderhandelden?
1 John Kerry

2 Xie Zhenhua

3 Frans Timmermans

A 2. Wie was de klimaatgezant voor Nederland?
Jaime de Bourbon de Parma
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Vraag 48 Vraag over Glasgow
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1.Van welk land sprak een minister
de conferentie toe terwijl hij in zee
Tuvalu
stond.

Barbados

2. In welk land wordt de Cop27
gehouden?

Brazilie

Egypte

3. Wie zei voortdurend: to keep
1.5 alive

Sharma

Thunberg

4. Boris Johnson beweert dat de
klimaatverandering 350 jaar
geleden is begonnen, waarom?

Uitvinding
stoommachine

Grote
Kolenmijnen
geopend

5. Wanneer stopt India met de
uitstoot van broeikasgassen?

2050

2070

6. Wat is na CO2 het belangrijkste
broeikasgas?
methaan
7. welke Nobelprijswinnaar was de
Parisi
grondlegger van klimaatmodellen?
8. Welke landen presenteerden
“de Beyond Oil and Gas Alliance”
(BOGA)?
9. Hoeveel procent van alle
broeikasgassen ter wereld, stoot
China uit?
10.Wie zei : “Rutte moest zich
schamen”

stikstof
Hasselmann

Denemarken en
Costa Rica

Costa Rica en
Japan

15%

30%

Dewi Zloch van
Greenpeace

Frans
Timmermans
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B Maak een vakje met een juist antwoord GEEL:
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Vraag 49 Typische outfits of onderdelen daarvan
Een mooi heilig en werelds outfit, ook daaraan herken je een religie.
Hoe heten deze outfits (a)?

1a Kasa
1b Japans
Boeddhisme

6a Talliet

6b Jodendom

2a Efod

3a
Boerka/Niqab

4a
Kalotje/soutan
e

5a
Amishkleding

2b Jodendom

3b Islam

4b
Katholicisme

5b Amish

7a Kasaya/sari

8a
Tulband/kurta/
choghah

9a
Nonnenhabijt

10a
Canterbury
Cap/soutane

8b Sikhs, islam

9b
Katholicisme

10b
Anglicaanse
kerk

7b Indiaas
(Aziatisch)
Boeddhisme
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En aan welke religie of cultuur (b) zijn ze verbonden?

Kwisboek 19 maart 2022

Hoe goed kennen jullie de wereldsteden? Hieronder staan tien namen van steden.
Welke steden zijn dat?
1. Dremastma
2. Nopengahek
3. Duhmankat
4. Kurffartn
5. Gihocac
6. Sarchauw
7. Pobsteeda
8. Molsthock
9. Leeso
10. Nongjharubes

Amsterdam
Kopenhagen
Kathmandu
Frankfurt
Chicago
Warschau
Boedapest
Stockholm
Seoel
Johannesburg

Categorie 6: Van alles wat!

Vraag 51 Controlelampjes
Je ziet ze tijdens elke autorit, maar je ziet ze niet echt… totdat er eentje gaat
branden? Weet je de betekenis van onderstaande lampjes? Noteer deze erachter.

Bron: Dit is de betekenis van alle 64 waarschuwingssymbolen in je auto | Auto | AD.nl
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Vraag 50 Werelds gepuzzel

Kwisboek 19 maart 2022
3. Auto staat op stuurslot

26. Mistachterlichten ingeschakeld

6. Stadslichten staan aan

29. Cruise control is geactiveerd

15. Batterij van de afstandsbediening is bijna
leeg
22. De airbag aan de voorzijde is
uitgeschakeld

32. Water in brandstoffilter
48. Problemen met het koelsysteem
54. Problemen met automatische
versnellingsbak/noodloop

23. Handrem is ingeschakeld

Deze mensen van
Stichting Onze
Dorpskwis bezorgen
jullie ook dit jaar weer
een gezellige dorpskwis!
De denktank is
“schuldig” aan de
vragen in dit boek.
Herken je ons?

1 Dick van Genne
4 Doeke Dobma
7 Edith Doornbos
10 Liesbeth Busch

2 Corina Begeman
5 Joanne Berghuis
8 Janny Kapteijn
11 Jolanda Oostra

Wie ontbreekt / ontbreken?

3 Susanne Saes
6 Marianne Beekmans
9 Tessa van Boeijen

Ellie van der Heide

Petri Snel
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Vraag 52 Wie zijn wij?
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Vraag 53 Pak de vis bij zijn staart

1 Zonnebaars

6 Blankvoorn

2 Kleine modderkruiper

7 Snoek

3 Sneep

8 Goudvis

4 Winde

9 Kroeskarper

5 Regenboogforel

10 Kwabaal

Vraag 54 Agrarische activiteiten
In “de Drontenaar” maart 2021 stelden wij al een vraag over de landbouw in onze
polders.. Onze sponsor Heijboer uit Biddinghuizen leverde zoveel duidelijke foto’s
dat wij daarvan deze vraag maakten.
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Voor de fanatieke visliefhebbers onder ons. Eerder gaven we op Facebook de tip om
deel te nemen aan een vis-kwis van een van onze sponsoren. Heb je meegedaan en je
in vissen verdiept? Op de afbeelding hieronder staan de staarten van 10 vissen
afgebeeld. Weten jullie om welke vissen het gaat?

1 Welk gewas wordt hier gezaaid?

Winterwortelen

2 Welk gewas wordt hier geoogst.

De vergeten groente Pastinaak.

3 Wat wordt hier gezaaid?

Zaaiuien.

4 Welk gewas wordt hier geplant en wat
is er bijzonder aan de werkwijze?

Tulpen, het planten tussen 2 netten.

5 Wat is men hier aan het doen en met
welk doel??

Het koppen van bloeiende tulpen,
reservevoedsel in de bol houden.

6 Wat wordt hier gezaaid en wat zijn de
mannen aan het doen?

Winterwortelen, begincontrole van
zaaidiepte.
Winterwortelen,
onkruidbestrijding door het gewas af
te schermen.
De 3 jaarlijkse verplichte apk-keuring
voor spuitmachines.

7 Wat is dit voor gewas en wat gebeurt
hier?
8 Wat gebeurt hier?
9 Wat wordt hier gezaaid?

Uien

10 Welk gewas wordt hier geplant?

Kool
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Vraag 55 Raad het lied
In onze maandelijkse rubriek in De Drontenaar stelden wij in november eenzelfde
vraag. We vonden dit zo leuk dat we hieronder verder gaan. Benoem de titel en de
artiest die dit liedje heeft gezongen.
1b
Ramses Shaffy

3a
A sky full of stars
Stars and clouds
Als sterren aan de
hemel staan
Hoger dan de
blauwe luchten
4a
A Thousand Miles

3b
Coldplay
Stavesacre

5a
Shape of you

5b
Ed Sheeran

2b
ABBA

Frans Bauer
kinderliedje
4b
Vanessa
Carlton

(afkomstig van de website van de hitkrant)
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Nu volgt een echte hersenkraker. Hieronder
staat een refrein van een liedje afgebeeld.
Wat is de titel en wie zingt het?

1a
Zing, vecht, huil,
bid, lach, werk en
bewonder
2a
Dancing Queen
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Vraag 56 Nestkastjes

1 Huiszwaluw
2 Boomkruiper (boomklever)
3 Eend
4 Torenvalk
5 Spreeuw
6 IJsvogel (oeverzwaluw)

Vraag 57 Radio en IJsjes
Enkele DJ’s van Qmusic kwamen in de zomer van 2021 naar het centrum van
Dronten. Ze deelden heerlijke ijsjes uit.

Op welke datum?

16 juli

Welke 2 DJ’s waren hier in
Dronten?

Wim van Helden
Menno Barreveld
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Hieronder staan 6 nestkastjes afgebeeld. Welke vogelsoort hoort bij elk nestkastje?
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Vraag 58 Onze Dorps(wandel)kwis september 2021
A. Hebben jullie ook meegelopen en meegepuzzeld? Wat was het leuk he! Natuurlijk
komen wij daar in dit kwisboek op terug met enkele vragen dus hopelijk heb je e.e.a.
vastgelegd en bewaard. In welke route kwam je onderstaande aanwijzingen tegen:

CATEGORIE 6 – Van alles wat

1 Swifterbant

2 Biddinghuizen

3 Dronten

4 Swifterbant

5 Swifterbant

6 Biddinghuizen

7 Dronten
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B. In de podcast die je met de QR-codes kon openen, stelde Doeke de vragen. Heb
je erg goed opgelet, oftewel ben je heel erg scherp geweest, dan heb je gehoord dat
er met de vragen iets bijzonders was…

Biddinghuizen

ZWART

Dronten

PASTELTINT

Swifterbant

OMBER

Vraag 59 Lekkerrrrr
We hebben een kookboek opengeslagen en kwamen deze lekkere gerechten tegen.
Wat maak je met deze ingrediënten?

Franse Coq-au-vin

Kroket

Kip curry

Draadjesvlees/
hachee
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Onze vraag voor 10 bonuspunten: De beginletters van de vragen vormden een
kleuromschrijving. Welke?
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Vraag 60 Corona-puzzelen met Jan van Haasteren

CATEGORIE 6 – Van alles wat

Tijdens de coronabeperkingen gingen mensen volop aan het puzzelen. Tekenaar Jan
van Haasteren is bekend om zijn puzzels met komische tekeningen. Op de puzzels die
de laatste jaren van zijn tekeningen worden gemaakt, is altijd Sinterklaas in benarde
posities te zien. Wat is de naam van de puzzels waarop deze Sinten te zien zijn?

1. Safari
2. De storm
3. The winter fair
4. Boerderijbezoek
5. Op zoek naar de schat/antique roadshow
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Categorie 7: Historie van onze dorpen

3

De oppervlakte van Flevoland bedraagt
54.000 hectare, maar weet u de
90 km
omtrek van de buitendijk?
Hoeveel liter water moest er
weggepompt worden om Oost1.300 miljoen liter water
Flevoland droog te maken?
En hoe lang duurde dat?
8 maanden

4

Hoeveel km wegen zijn er aangelegd?

490 km

5

Hoeveel km vaarten?

90 km

6

Hoeveel km tochten?

230 km

1
2

B. Wat berekende de Rijksdienst over de prestatie per week van de
dijkwerkers, ofwel hoeveel m2 per week werd uitgevoerd?
Krammers:

900 m2

Steenzetters: 50-60 m2

Straatmakers: 200-250 m2
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Vraag 61 Over Flevoland
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Vraag 62 Notaris Dronten

1

Wanneer werd de notariële
standplaats voor Dronten ingesteld?

Eind 1977

2

Wie was de eerste notaris?

Mr. A.F.M. Vos

3

Wanneer is het kantoor geopend?

20 december 1978

4

Wat was het aantrekkelijke van het
bedrijfspand?

Twee grote betonnen kluizen,
belangrijk voor de bewaarplicht
van een notaris.
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Er waren in de beginjaren natuurlijk veel transacties waarbij een notaris was
betrokken.
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Vraag 63 Monumenten

B.
A1

Waarom staat dit monument er?

Wereldkampioenschap ploegen

A2

Wanneer vond dit evenement plaats?

1962

A3

Hoeveel landen namen er aan deel?

19 landen

A4

Wie heeft er gewonnen?

Hans G. Sylling uit Noorwegen

A5

Wie werd tweede?

Eero Aalto uit Finland

Welk land staat op het bordje links
bovenaan?
Welk werktuig werd daar voor het
A7
eerst geïntroduceerd?
Welk werktuig staat boven op het
A8
monument?
Wat is het Latijnse opschrift en wat
A9
betekent dat ?
Er vond tijdens de wedstrijden een
A 10
unieke gebeurtenis plaats, wat was dat?
A6

Hongarije
Tweeschaar rondgaande ploeg
Zeeuwse voetploeg
PAX ARVA COLAT (moge vrede
de akkers bebouwen)
Een interkerkelijke viering

B1

Waar staat deze afbeelding?

Bij de ingang van het Vlietermonument op de
Afsluitdijk

B2

Wat stelt het voor?

Drie steenzetters die basaltblokken plaatsen.

B3

Welke tekst staat er op?

De tekst: een volk dat leeft werkt aan zijn
toekomst.

B4

Wie heeft het gemaakt?

Hildo Krop
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A. Aan de Ketelweg staat dit monument, wat weet u er daar over?.
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Vraag 64 Kaart van 1954

1 Larsen

2 Swifterbant

3 Lelystad

4 Zeewolde

5 Burchtkamp

6 Biddinghuizen

7 Roggebot

8 Abbert

9 Hoophuizen

10 Zelhorst

11 Bremerberg
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Dit is een ontwerp landkaart uit 1954. Er waren in eerste instantie veel meer
dorpskernen bedacht. Schrijf de namen van de plaatsen bij de nummers van de zwarte
punten.

Kwisboek 19 maart 2022

Er zijn veel opgravingen geweest maar
tussen Elburg en Biddinghuizen heeft
een bijzondere opgraving
plaatsgevonden.

T-ford uit 1929 die door het ijs gezakt
was.

1

Wat werd opgegraven?

2

Waar was het te bezichtigen? In museum De Driekap in Lelystad

3

Waar het is nu?

T- Ford is verloren gegaan bij de brand
in 1987

Nog een bijzondere opgraving.

4

Wat en wanneer wordt
hier iets opgegraven?

Een graafmachine in 1997

5

Wat was er voor
bijzonders aan de hand.

De machine zonk weg in een slikgat. De
machinist wist via het dak te ontsnappen
met achterlaten van zijn broodtrommeltje.

6

Hoe lang heeft de
machine onder de klei
gelegen

27 jaar
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A Met de komst van de nieuwe medewerker Denktank Dick van Genne , kwam er
direct een vraag op. Dick van Genne en Janny Kapteijn hebben beiden twee maal
meegeschreven aan Thomasvaer en Pieternel. De vragen gaan over de eerste keer.
Deze vraag was tevens de openingsvraag in onze puzzelrubriek in De Drontenaar,
januari 2021. Daar kwam niet 1x het juiste antwoord op binnen.
Jullie hebben nu voldoende tijd gehad de antwoorden op te zoeken en hieronder in te
vullen! Let wel op, de vraag is iets gewijzigd.
1

In welk jaar was dat?

1990

Zesde letter van het jaar
naar 1

2

Wie schreef er nog meer
mee in dat jaar?

Jan Vrakking

Eerste letter voornaam
naar 5

3

Wie was de regisseur?

Jurrien Alting

4

Wie speelde Pieternel?

Justa Zweytzer

5

Wie was Thomasvaer?

Hotze Dirksma

Tweede letter voornaam
naar 4
Derde letter voornaam
naar 2
Tweede letter
achternaam naar 3

Breng de letters over in de onderstaande balk:
1

2

3

4

5

T

S

I

U

J
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Vraag 66 Thomasvaer en Pieternel
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Vraag 67 Onderscheidingen

1a Leo Schrijer

2a Rutger Prins

3a Tietema

1b Het grootkruis
van verdienste van
De Aanleggers

2b Erepenning van
de gemeente
Dronten

3b Ridder in Oranje 4b VerzetsNassau
herdenkingskruis

5
Wat is het verhaal
over deze
bijzondere
broche?

4a Frans Bax

De broche was van
airgunnersvrouw Molly Cheeseman.
In haar testament was deze broche
voor Dronten bestemd, met de
bepaling dat de broche gedragen
moest worden op 4 mei door de
vrouw van de burgemeester of door
een eventuele vrouwelijke
burgemeester.
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Er zijn veel soorten onderscheidingen uitgereikt in vele jaren, wie(a) kreeg wat(b)?
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Deze vragen gaan over een speciaal bos in Flevoland, het Wilhelminabos.
1

Waarom heet het “Wilhelminabos”

Het bos is van het KWF(Koningin
Wilhelmina Kankerfonds)
kankerbestrijding

2

Waar is het Wilhelminabos?

Roggebotzand

3

En waarom is het aangelegd?

Als herdenkingsplaats voor dierbaren
die overleden zijn aan kanker.

4

Wanneer kreeg het bos zijn naam?

1999

5

Welke twee organisatie schonken het
bos?

Stichting Boomfeestdag en
Staatsbosbeheer

6

Hoeveel bomen staan er?

25000 bomen

7

En hoeveel glaspanelen?

69 glaspanelen
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Vraag 69 Canon van Dronten

A: Medelanders
B: Het eerste woonoord van Dronten

B

C: Van modderige klei tot nieuwe
bewoners
A: De verzuiling doorbroken
B: Dronten op de kaart gezet

B

C: Een succesvol experiment
A: Emigreren in eigen land
B: Winnaars met een poldermentaliteit

C

C: De eerste bedrijfsvestigingen
A: Mobiliteit in de polder
B: Communicatie in de polder

A

C: Een mooie toekomst voor winkeliers

A: Medelanders
B: De eerste vereniging in Dronten

A

C: Dronten op de kaart gezet
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In de Canon van Dronten worden acht thema’s behandelt die in 25 hoofdstukken
worden beschreven. Geef bij de volgende foto ’s aan bij welke hoofdstuk de foto
hoort.
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Vraag 70 Dronten kwartet

De Maa
Herenkleding

Bleeker
Levensmiddelen

Voster
Boeken

Klaver
Vlees

Rikken
Dames mode

Oudshoorn
Zuivel

Wouda
Electro

Van Treeck
Rijwielen

Hafkamp
Schoenen

CATEGORIE 7 – Diep graven – Historie onze dorpen

Begin jaren zeventig gaven de winkeliers een kwartetspel uit. Zet onder de foto
de naam van de winkelier en wat werd er in zijn winkel verkocht ?
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Categorie 8: Kennis en populaire wetenschap
LET OP DE EXACTE SPELLING!

Mensen met een fobie zijn bang voor specifieke dingen, dieren of situaties. Deze
plaatjes hebben een associatie met een fobie. Noteer de officiële naam van de fobie.

Aichmofobie: Angst
voor scherpe en spitse
voorwerpen.
Belonefobie: angst voor
naalden

Cherofobie: Angst om te Acrofobie =
dansen. Gelukkig te zijn. hoogtevrees

Arachnofobie de angst
voor spinnen en
spinachtigen.

Pteronofobie Bang om
gekieteld te worden
met veren.

Nomofobie: Angst om
verstoken te zijn van
contact via je mobiel.

Paraskavedekatriafobie Coulrofobie: Angst
Bang voor vrijdag de 13e.
voor clowns.

Spectrofobie: Angst
voor spiegels en je eigen
spiegelbeeld.

Een fobie voor fobieën: Phobofobie
Andere antwoorden hebben wij steeds opgezocht en als ze acceptabel waren ook
goedgekeurd.
Bronnen: https://wibnet.nl/mens/tien-ongebruikelijke-fobieen, https://www.scientias.nl/top-10-meest-voorkomende-fobieen/,
https://www.ze.nl/artikel/213411-de-15-vreemdste-fobien-
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Vraag 72 Gaat “het weer”?
1. In een vochtige omgeving kan een mens een temperatuur van maximaal circa 47
graden Celsius overleven.

3. Een ventilator produceert koele lucht.
4. De weersverwachting bij een druk van 950 millibar is mooi
weer.
5. Het kleine cirkeltje dat je achter 360 zet om aan te geven dat je 360 graden
bedoelt, is eigenlijk een afbeelding van de zonneschijf.
6. De aarde staat in de zomer het dichtst bij de zon.
7. Rechtsdraaiende windmolens in Nederland vangen
meer wind dan linksdraaiende molens.
8. Hoe kouder het is, des te kleiner zijn de
sneeuwvlokken.
9. Buitenbarometers geven exactere informatie over de
luchtdruk dan barometers die binnen hangen.
10.Omdat het ’s winters kouder is dan ’s zomers groeien onze
haren in de winter langzamer dan in de zomer.
Kleur het juiste antwoord geel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Juist
Juist
Juist
Juist
Juist
Juist
Juist
Juist
Juist
Juist

Onjuist
Onjuist
Onjuist
Onjuist
Onjuist
Onjuist
Onjuist
Onjuist
Onjuist
Onjuist
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2. Op de top van de Mount Everest kun je niet verkouden worden
omdat bacteriën en virussen zo hoog niet kunnen overleven.
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A. Iedere sterrenkijker weet dat je een heldere,
maanloze nacht moet zoeken om de nachthemel
in zijn volle glorie te kunnen aanschouwen. Toch
wordt het nooit volledig donker.
A.1 Hoe noemen we de zwakke gloed
die je ook na zonsondergang en voor
zonsopgang kunt zien.

Het Zodiakaal licht

A.2 Waar wordt deze gloed door
veroorzaakt?

Door (stof)deeltjes die het zonlicht
reflecteren.
B. Wij weten ondertussen wel dat er
rotsblokken uit de lucht kunnen vallen. Dat was
vroeger wel anders. Mensen schrokken zich een
ongeluk. In 1772 werd een groot metaalrijk
exemplaar gevonden bij een Russische stad.
Velen vonden het idee dat deze steen uit de
ruimte zou zijn gekomen bespottelijk.

B.1 Hoe werd deze ijzeren steen, die
ergens in Rusland werd gevonden,
genoemd?
B.2 In 1803 kon via laboratorium
onderzoek worden bewezen dat deze
stenen wel degelijk uit de ruimte
kwamen. Hoe worden ze sindsdien
genoemd?
B.3 Er zijn inmiddels al meer dan 30.000
van deze stenen gevonden. Meestal in
verlaten woestijnen en Antarctische
sneeuwvelden. Waarom juist daar?

Krasnoyarsk

Meteorieten

Het antwoord is simpel: Daar vallen
ze het meeste op.
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Vraag 73 Een vraag over wat er méér is dan de aarde
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Vraag 74 Gemakken van alledag

W

O

1511

1691

A

H

Q

M

1849

1893

1920

1932
U

N

C

X
P

D

1938
W

1953
O

A

1969
H

2007
Iphone

1974
Q

M

P

D

braillesmartwatch
2017
N

C

X

U

Welke letters staan in de groene vakjes?

WQX

Welke bekende Drontense afkorting lees je in de rode vakjes?

MPD
(Meerpaaldagen)

Vraag 75 Geluidsvraag
Welke term zoeken wij. Beluister de fragmenten op onze website
www.onzedorpskwis.nl en noteer waar deze over gaan.
1

Tangens
van hoek R

https://www.youtube.com/wat
ch?v=oRWsJ8eqz4k

2

Wetenschappelijke notatie
bij grote en kleine getallen

https://www.youtube.com/wat
ch?v=-kRGzae9Sno
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Zet onderstaande uitvindingen in de juiste tijdsvolgorde van oud→ jong

3

Richtingscoëfficient

https://www.youtube.com/wat
ch?v=w13_sYu__eU

4

Oscilloscoop

https://www.youtube.com/wat
ch?v=rfez7c-IeHM

5

vloeistofdruk

https://www.youtube.com/wat
ch?v=QbR8UiUX7HM

6

Indicator(en)

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Japbu8j9Frk&list=PLC13B
6585169B021F&index=7

7

Reactievergelijking

https://www.youtube.com/wat
ch?v=3hSObcW-mGY

8

Molariteit

https://www.youtube.com/wat
ch?v=rduJlCYlyoY

Vraag 76 Elementen
Hieronder foto’s die verwijzen naar een scheikundig element. Geef bij elke foto de
naam en scheikundige afkorting hiervan.

1 Calcium (Ca)
4 Uranium (U)
7 Lithium (Li)

2 Fluor (F)
5 Koolstof (C)
8 Neon (Ne)

3 Jood / Jodium (J)
6 Kwik (Hg)
9 Wolfraam (W)
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Een eponiem is de naam van een persoon, echt of fictief, die wordt gebruikt om een
bepaald object of een bepaalde activiteit aan te duiden. Ook veel ziekten en
syndromen zijn zo aan hun naam gekomen. Hieronder staan links zeven plaatjes die
horen bij ziekten en syndromen. Welke ziekte of syndroom bedoelen wij? Geef in de
antwoordvakken met de juiste letter aan welke afbeelding van de naamgever (A-G) is.
Ziekte van Parkinson

Belangrijkste symptoom is
bewegingstraagheid. Vaak daarbij ook
stijfheid, tremoren en balansstoornissen

1.

G
Ziekte van Crohn

2.

C

Ontstekingsziekte van het darmkanaal.
Kan op iedere plaats voorkomen, maar
zit vaak op de overgang van dunne darm
naar dikke darm.

Syndroom van Capgras
Patiënten denken dat voor hen bekenden niet
echt zijn, maar zijn vervangen door
dubbelgangers

3.

F
Syndroom van Down

4.

A

Chromosoomaandoening waarbij er
naast een verscheidenheid aan medische
aandoeningen en een herkenbaar uiterlijk
vaak ook een simiaanlijn bestaat.

Ziekte van Graves
Auto-immuunziekte waarbij er een
exoftalmus kan optreden.

5.

B
Ziekte van Lyme

6.

D

Een mens kan hiermee geïnfecteerd worden
door een tekenbeet.
Amerikaanse wetenschapper Willy
Burgdorfer ontdekte de
verantwoordelijke bacterie, die naar hem
is genoemd: Borrelia

Pagina 76

CATEGORIE 8 – Kennis en populaire wetenschap

Vraag 77 Wie heeft hij?
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Fenomeen van Raynaud

Een situatie waarbij de bloedtoevoer naar
extremiteiten is verminderd. Dit kan ontstaan
door koude maar ook door bijvoorbeeld lang
werken met een drilboor.

E

Vraag 78 Sterrenkijken, machtig mooi!
Het is vandaag 19 maart 2022
Het is 21.30 uur.
Het is niet zeker of er rond deze tijd een sterrenhemel te zien is. Zo niet, dan
moet je creatief zijn en andere hulpmiddelen zoeken.
We vragen het volgende:
Volgens de sterrenkaart kunnen we bepaalde sterren, sterrenbeelden etc. op
bovengenoemd tijdstip waarnemen. Die zijn normaal gesproken te zien in het
witte vlak van de sterrenkaart. Maar ja, die hebben we afgedekt. De stip op de
kaart is de Polaris of de Poolster.
1. Vraag 1: Waar vinden we de sterrengroep
“Cassiopeia” t.o.v. de stip?

Tussen noord en noord-west
van de stip VERVALT

2. Welke sterrengroep zie je als eerste ten oosten
van de stip ?

De kleine beer

3. Zou Orion op bovengenoemd moment te zien
zijn?

ja

4. Welke 5 volledige sterrenbeelden van de
dierenriem bevinden zich op dit tijdstip op de
“ecliptica”.

Stier-tweelingen-kreeft-leeuwmaag
Taurus/gemini/cancer/leo/virgo

5. Morgen 20 maart 2022 is de dag even lang als de
nacht. Dat is een bijzonder fenomeen.
5a: Observatorium Robert Morris
a. Op welke plek in onze polder is dit moment
goed te zien?
5b: de lente
b. Welke periode volgt hierop?
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Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Observatorium_(Robert_Morris)
Vraag 79 Drugsafval

Met regelmaat lees je het in de krant: drugsafval gevonden. Maar wat is dat eigenlijk…
Welke veelbesproken stoffen zijn hieronder afgebeeld?

MDMA

Morfine

Nicotine

Cocaïne

Ethanol
(Alcohol)

Vraag 80 Over virussen
Het kan niet anders dan dat we hier een vraag over stellen.
Het is jammer dat de virussen zo’n schade aan kunnen richten,
maar ze zijn vaak wel prachtig van structuur.
Met het Covid-19 ofwel het Coronavirus zijn we onderhand
wel bekend en klaar mee, maar weet je ook welke andere
virussoorten hieronder afgebeeld zijn?

Influenza
1

Ebola
2
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HIV
3

Herpus
4

5

Categorie 9: Taal en literatuur
Vraag 81 Schrijvers
A. Eén schrijver, 4 boeken. In deze zin zitten vier titels van boeken van één schrijver.
“De afspraak die tijdens een winter aan zee uit zelfbehoud gemaakt werd
wees op zekere voortekens.”
A. Wie is de auteur

Roland Holst
1 De afspraak

B. Wat zijn de vier titels?

2 Een winter aan zee
3 Uit zelfbehoud
4 Voortekens
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Papilloma
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Maarten
Biesheuvel

Adriaan van
Dis

Simone van der
Vlugt

Simon
Carmiggelt

Annie M.G.
Schmidt

Woord: MASSA

Vraag 82 Rampzalig en zo…
Maak van de volgende woorden net zo’n samengesteld woord als in het voorbeeld.
Ramp + zalig = rampzalig
werk
ledig
hoe
ho
her
taal
weg
oud
zo
der
lui
wel
terug
heden
boek
onder
op
nee
vol
ren
De samengestelde woorden zijn: Terugweg – welnee – hoezo – herder – horen –
oudheden – volledig – werklui – onderop
Er blijft één samengesteld woord over dat niet in
Taal – boek/boek-taal
het rijtje past. Welk woord is dat?
Het zijn woorden waarin twee woorden die
Wat is er bijzonder aan deze
elkaars tegendeel zijn één woord vormen.
samengestelde woorden?
Hoe noemen we dat?

Basalt-woorden/oxymoron
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B. Welke schrijvers staan hier op de foto?
LET OP DE EXACTE SPELLING!
Noteer de voor- en achternaam.
De eerste letters van de voornamen vormen een woord. Noteer dat in het
antwoordvak.
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Vraag 83 “Hoofdstuk 6”
Een vraag voor echte boekenwurmen. We vragen hier de
titels van vijf succesvolle boeken en de auteurs daarvan.

Hoofdstuk 6

Titel boek

Schrijver

A. Nog een ontmoeting

De ontdekking van de
hemel

Harry Mulisch

De eeuw van mijn vader

Geert Mak

C. Huishouding

Het verhaal van de
dienstmaagd

Margaret Atwood

D. Duizend en één nacht

Pastorale

Simon Vestdijk

De helaasheid der dingen

Dimitri Verhulst

F. Indische duinen

Op herhaling

Adriaan van Dis

G. Sallie

VSV

Leon de Winter

B. Het leven van baboe

Clown

E. Iets over mijn moeder,

mevrouw?

H. Maandag 2 mei-dinsdag 3 De 100 jarige die uit het

mei 2005

raam klom…

I. Een leider van het volk

Het vagevuur

J. Ars Magna- Lucis et

umbrae

Jonas Jonasson
Tom Wolfe

Het land van de vorige dag Umberto Eco
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Uit elk boek verklappen we steeds de titel van één
hoofdstuk: Hoofdstuk 6!
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Vraag 84 Een echte taalkraker
Welke andere woorden zoeken we?

1

A N T

I

S L

I

P

2

Z A N D L O P E R

A

3

O P S L A G P L A A T S

A

4

R E G E L M A A T

L

5

B O E V E N S T R E E K

K

6

G E H E E L O N T H O U D E R

R

7

N A C H T V O R S T

A

8

L U I D S P R E K E R

K

9

V O E T B A L U I

E

10

W A N D E L P

I

CATEGORIE 9 – Taal en literatuur

1. Tegen het gebruik van een onderbroek.
2. Wandelaar in de woestijn.
3. Loonsverhoging op dit terrein.
4. Vriend die van orde houdt.
5. Gebied waar schurken wonen.
6. Hij heeft alles in zijn geheugen gegrift.
7. Hij is overdag geen koning.
8. Hij praat met stemverheffing.
9. Eczeem na een balletje trappen.
10. Worm die kan lopen.

T

T S L A G

E R

R

Het laatste antwoord vind je in de blauwe kolom, van boven naar beneden wordt van
links naar rechts :
Taalkraker
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Vraag 85 Driemaal vijf – een kwint – Ofwel een Haiku over de dorpskwis
Een haiku is een Japans gedicht dat bestaat uit drie regels van elk vijf , zeven en vijf
lettergrepen en wil beeldend iets zeggen over een bepaald onderwerp. Dat is de
inspiratiebron voor dit taalspel.

De opdracht:
Verwoord in zeventien lettergrepen een bepaalde gedachte of gewaarwording over
de dorpskwis. Begin met een constaterende zin, antwoord daarop met een
ontkenning en geef in de derde regel een verrassende wending!
Alle ingezonden Haiku staan op onze website www.onzedorpskwis.nl

Vraag 86 Taal op de radio
1 Wie was die persoon?

Ate Doornbosch

2 Hoe heette het programma?

Onder de Groene Linden

3 Wie presenteert dit?

Frits Spits

4 Hoe heet dit programma?

Taalstaat

5 Je kunt een woord adopteren. Hoe wordt
dit woord genoemd?

Vergeetwoord

6 Wie beoordeelt/ controleert dit woord?

Nelleke Noordervliet

7 Wat is de naam van deze persoon?

Kris van de Poel

Eerste letter
van 2 naar 5

Eerste letter
achternaam
6 naar 3

Eerste letter
van 5 naar 1

Eerste letter
van 1 naar 2

Eerste letter
achternaam
7 naar 4

Eerste letter
van 4 naar 7

Eerste letter
achternaam
3 naar 6

Pagina 83

CATEGORIE 9 – Taal en literatuur

Voorbeeld:
Wat is het mooi weer (5 lettergrepen)
Wat zeg je, is het niet mooi? (7 lettergrepen)
Kijk maar, het regent. (5 lettergrepen)
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Zet de juiste letters in het juiste vak hieronder:
1

2

3

4

5

6

7

V

A

N

P

O

S

T

Hoe vaak komen onderstaande letters voor:

K

W

I

S

3

1

9

7

Vraag 88 Dialecten
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Vraag 87 Nieuwe woorden
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Wat wordt gezegd / Waarover gaat dit gesprek?

Welk(e) dialect /
taal?

1 Tegenwoordig spreekt men geen dialecten meer, zoals “een
mooie dooie bruine muis of “een schuifpui”.

Brabants

2 Vrouwen en muizen horen in het huis, mannen en katten
buiten.

Drents

3 Ons volk lijkt wel wat stijf en kou, zoals de harde (kluiten)
grond. Maar ….

Gronings

4 Toen Jan zijn bloemetjes aan het buiten zetten was schrok hij,
er viel een parachute uit de lucht die precies op de vluchtheuvel
terechtkwam.

Fries

5 Als de liefde onder het hart komt, zakt het verstand onder de
navel.

Zeeuws

B. Iemand die de taal niet spreekt kan opzoeken hoe een woord fonetisch wordt
uitgesproken. 'Du' bedoelt dan 'de'. Welke woorden worden hier bedoelt?
antwoord: dochter
1 ˈdɔxtər

2 ʃoˈfør

Die omgekeerde 'c' is eigenlijk een 'o' met een hapje eruit.
Die staat voor de korte 'o'. De x is de 'g' en de ə is de
stomme 'e'.
antwoord: chauffeur
De ʃ = 'sj' en de ø = 'eu'. Chauffeur!
antwoord: flatgebouw

3 ˈflɛtxəbɑu

De ɛ schrijf je als je de korte 'e' uitspreekt en de ə is het
teken voor de 'stomme e'. De x komt voor de 'g'-klank en
tot slot schrijf je ɑu bij alle vormen van au/auw/ou/ouw.
antwoord: sjoemelen

4 ˈʃumələ(n)

De ʃ is al een soort 's' en 'j' in één. Spreek deze dan ook
uit als 'sj'. De ə staat voor de 'stomme e'. De 'n' staat
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A. Je bent trots op waar je vandaan komt, en ook op hoe je praat! Elke streek of
provincie in Nederland heeft zijn eigen dialect. Ga naar www.onzedorpskwis.nl en
luister naar de fragmenten.
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tussen haakjes, omdat je de laatste 'n' van
werkwoorden vaak niet uitspreekt.
antwoord: chagrijnig
5 ʃɑxˈrɛinəx

6 In elk woord zag je dit teken: ˈ.
Wat betekent dat?

De ʃ lijkt al een beetje op een aaneengeplakte ‘s’ en ‘j’, dus
deze moet je uitspreken als ‘sj’. De x staat voor de ‘g’, de
ɛ voor de korte ‘e’ en de ə voor de ‘stomme e’.
Het geeft aan dat op de volgende lettergreep de klemtoon
zit

Vraag 89 Oefenen voor De Slimste Mens
Vul op de puntjes één woord in zodat het met alle drie de woorden ernaast een
juiste Nederlandse samenstelling vormt. (Het aantal puntjes is willekeurig)

A. VRIJ

C. KLEIN

E. KAR

G. GROOT

Brief
Moedig
Dag

B. ONDER

Pand
Laken
Werpen

Geestig
Kind
Geld

D. SLAG

Werk
Zin
Plug

Pet
Ton
Veel

F. TEL

Raam
Oor
Woord

H. NIEUWS

Waarde
Gierig
blad

Handel
Moeder
Broek

Vraag 90 Visitekaartjes
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BRON: www.quest.nl
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Als laatste vraag in deze categorie een taalspelletje.
Van wie zijn deze visitekaartjes, benoem de naam en functie.

Leen Verbeek
Commissaris

CATEGORIE 9 – Taal en literatuur

1
Jean Paul Gebben
Burgemeester

2
Irene Korting
Wethouder

3
Hans Maris
Directeur Meerpaal

4
Marianne Beekmans
Voorzitter Onze Dorpskwis

5
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Categorie 10: Denkwerk en puzzelen

? = 280 7x4x10

? = 150 10+ (5+5)x(7+7)

? = 66 (5 + 5) + 4 X (7 + 7) = 66

A = 18

? = 121 9 + (2 X7) X (2 X 4)

? = 43

B= -5

C= 3

Pagina 88

CATEGORIE 10 – Denkwerk en puzzelen

Vraag 91 Beetje rekenen, beetje wiskunde, beetje logisch denken. Kom je eruit?
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Vraag 92 Cryptogram

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

D

A

M P

K

R

I

N

B

A

I

E

E

C

M A

S

S

I

E

D

L

S

T

E

E

E

R

W T

F

S

N

I

O

R

K

R

E

U

T

T

E

N

G

U

E
T

H

R

U

S

I

U

I

L

J

I

K

G

L

T

M

E

N
O

A

A

E

A

L

G

E

11

12

G

E

I

N

E

M E

F

L

O

E

E

R

A

I

A

O

L

O

I
E

P

K
R

K

R

E

A

L

A

R

A

M U

L

K

M

S

A
E

N
A
A
I

M

T

S
L

L

R

E

W E
P

P

10

P
E

U

K

F

I

T

U

L

A

T

I

K

G

E

S
T

E

L

E

T

A

L

S

CATEGORIE 10 – Denkwerk en puzzelen

Ook dit jaar weer een uitdagend cryptogram. Kunt u de gedachtenkronkels van de
maker ontcijferen?

L

A

Noteer in de vakken hieronder hoeveel keer de D van Dronten, de B van
Biddinghuizen en de S van Swifterbant in het diagram staan.

D: 1

B: 0

S: 9
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Vraag 93 Plaatjes kijken

vergiet

scheerkop

Veer van
wasknijper

Zoetjesdispenser /
Hermesetas

avocado

wafelijzer

Spansleutel
boormachine

ringflits

Pootje van stekker

Strijkvlak luciferdoos
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Wat zie je hier?
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Vraag 94 Beeldschuiven

A Willemijn Hoebert

B Piet Paulusma

C Peter Kuipers Munneke

D Amara Onwuka

E Diana Woei

F Gerrit Hiemstra

G Marco Verhoef

H Helga van Leur

CATEGORIE 10 – Denkwerk en puzzelen

In deze schuifpuzzeltjes kun je bekende weermannen en –vrouwen ontdekken. Zie je
ze?
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Vraag 95 Punten verzamelen
Bron: 21 Spelregels | Kaartspel 21, ook wel bekend als Eenentwintigen (blackjackspelregels.com)
Aas 1 of 11 punten (keuze)
Koning 4 punten
Vrouw 3 punten
Boer 2 punt
7 t/m 10 punten conform kaart

VRAAG IS VERVALLEN

20 bank

23

21 beginner

20 verliest beginner
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Vraag 96 Spreekwoorden en gezegden
Welke spreekwoorden en gezegden zijn hier cryptisch omschreven? Vul alle vakken
in en beantwoord de laatste 2 vragen.

Als Felix zijn woning heeft verlaten
bewegen de knagende kaaseters zich
ritmisch op het vierpotige meubelstuk.
Zoals de kleine tijdmeter in de eigen
woning zijn slagen slaat zo slaat hij op
geen enkele plaats.
De natie van het door zoogdieren
afgescheiden vocht en het door insecten
bereide natuurlijke product.
Niet zure, zoute of bittere kleine
deegbereidingen verhitten tot ze gaar
zijn en een korstje hebben.
Het gevleugelde maar toch niet bijster
goed vliegende dier met de edelmetalen
ovulatieproducten afmaken.
Wie geen auditieve prikkels wil
ontvangen, krijgt met sensitieve prikkels
te maken.

Als de kat van huis is dansen de
muizen op tafel
Zoals het klokje thuis tikt, tikt het
nergens
Het land van melk en honing
Zoete broodjes bakken
De kip met (de) gouden eieren
slachten
Wie niet horen wil moet voelen

Zoals de mannelijke verwekker is, zo is
de mannelijke telg.

Zo vader, zo zoon

De pitvrucht komt dicht bij de grote
plant met houtachtige stengel naar
beneden.

De appel valt niet ver van de boom

Niet te grote glazen jamhouders hebben
Kleine potjes hebben grote oren
niet te kleine auditieve zintuigen.

Hoe vaak staat de letter O in de spreekwoorden?

20 x

Hoe vaak staat de letter U in de spreekwoorden?

6x
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Iedere mini-woning heeft zijn overdwars Elk (of: Ieder) huisje heeft zijn
verbonden balkjes.
kruisje
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Vraag 97 Beeldspraak

CATEGORIE 10 – Denkwerk en puzzelen

Zoek de namen van 10 dingen die je aan kunt trekken.

Vraag 98 Sudoku
Los beide Sudoku’s op.
Maak naast de Sudoku’s een staartdeling. Deel het grootste
driecijferig getal

uit de linker Sudoku door het

kleinste driecijferig getal
uit de rechter Sudoku.
Deel steeds verder door tot 3 cijfers achter de komma en
noteer het restgetal van de deling in het vak onder aan de
bladzijde.

Restgetal:

97
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Vraag 99 Boodschappen in geheimschrift

Is het je gelukt om het geheimschrift te ontcijferen? Dan heb je vast gezien dat je de letters van boven naar onder moet lezen, en dan van
links naar rechts

SCHELDENVERZACHTDEPIJN

Vraag 100 Check, check, dubbelcheck

1. Welke figuur komt op de plaats van het
vraagteken?
D

De figuren staan op volgorde van aantal vlakken dat ze
omsluiten.

2. Als de linkermunt rond de andere
munt rolt, komt hij dan uit met het
plaatje rechtop of op de kop?
Rechtop

3. Hoeveel stenen ontbreken in deze
muur?

4. Welk plaatje volgt op de bovenste
reeks?

40

E
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Wat lees je hier?
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Het onderste getal van vijf cijfers is het verschil tussen
het middelste en bovenste getal.

7. Welke kaart krijg je te zien als je de
laatste omkeert?
Schoppen 5

In elke horizontale rij is de derde kaart het verschil
tussen de twee eerste. De verticale rijen geven de kleur
van de kaart aan.

9. Bij elke rij draai je de linker figuur in
gedachten om, met welke van de drie
komt deze dan overeen?
1: B
2: A
3: C

6. Welk getal komt er op de plaats van
het vraagteken?
29

Bij tegenover elkaar staande paar getallen is de som
37

8. Welk getal komt er op de plaats van
het vraagteken?
5

In elke figuur is de som van twee schuin tegenover
elkaar staande getallen hetzelfde.

10. Welke bal moet op de onderste
weegschaal gelegd worden om die in
evenwicht te brengen?
1 biljartbal

Uit de bovenste weegschaal blijkt dat de volleybal 3x
zo zwaar is als de biljartbal. Laten we even voor het
gemak zeggen dat de volleybal 3 kilo is en de
biljartbal 1 kilo. Op de middelste weegschaal zien we
dat 2 volleyballen net zo zwaar zijn als een biljartbal
en een voetbal. 2 volleyballen wegen 6 kilo en de
biljartbal 1 kilo. Dus de voetbal is 5 kilo. Op de
onderste weegschaal zien we links 10 kilo (2
voetballen) en rechts 9 kilo (3 volleyballen). Er mist
dus 1 biljartbal.
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5. Welk getal komt er op de plaats van het
vraagteken?
0
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Het is geweldig hoeveel plaatselijke bedrijven en organisaties het initiatief
van Onze Dorpskwis ondersteunen! Noteer hier de antwoorden op de
sponsorvragen uit het kwisboek en beantwoord daarmee de vragen van
deze categorie.

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

35
Vraag 102 Wouda Installatietechniek
Dagelijks rijden ruim 40 auto’s van Wouda rond door de polder. Hoe groot is het
leeftijdsverschil tussen de oudste en de nieuwste auto die Wouda in haar bezit heeft?

55 jaar

Vraag 103 Camping en horecacentrum Het Wisentbos

Een korte vraag van deze trouwe sponsor: Wat kost het als je een huisdier meeneemt
om te overnachten?

€2,50 per dag
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Categorie 11: Onze sponsors en vrienden
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Een opvallende verschijning in het centrum van Dronten, van oudsher verbonden met
Dronten. En ook vanaf het begin verbonden met Onze Dorpskwis! Zij stellen hun
vraag op het grote LED scherm. Dus, als je toch naar buiten gaat… even kijken!
Noteer vraag en antwoord.
Vraag: Wie is de eigenaar van Flipse Makelaardij o.g.?
Antwoord: Naud Rommens

Vraag 105 Jan Brinkman, de wereld aan fietsen

Jan en Willemien organiseren prachtige fietsvakanties. Een vraag over de
georganiseerde fietsvakantie in Marokko: Wat is de afstand van de
koninginnenrit?
40 km
Vraag 106 Heyboer bv
Welk echtpaar was in 1964 grondlegger van Heyboer bv?
Adrie en Tanny Heijboer
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Vraag 104 Flipse Makelaardij o.g.
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Wie is binnen De Meerpaal de nieuwe “Manager Horeca en Evenementen”?
Eric van Voskuilen

Vraag 108 Onze coördinator sponsoring
Een belangrijke taak binnen de organisatie van Onze Dorpskwis is het werven van
sponsors en contact met hen onderhouden. Joanne Berghuis doet dat voor ons, èn zij
sponsort zelf ook met haar bedrijf.
Welk bedrijf is dat? En wat is de slogan van dit bedrijf?
Solidmoves
“jouw loopbaan in beweging”

Vraag 109 Gemeente Dronten
Net als vele andere organisaties wordt ook Onze Dorpskwis door Gemeente Dronten
ondersteund via hun subsidie. En dat waarderen we! We brengen dit graag onder de
aandacht met de volgende vraag: Wie weet nog wat er werd uitgereikt bij het 25 jarig
jubileum van onze gemeente? Hieronder uitgebreid omschrijven.
Munten aan een touwtje met daarop 2 stickers:
1.“Comité 25 jaar Gem. Dronten”
“Hoofdsponsor Rabobank Flevoland”
2.Een boek: Dronten 25 jaar jong
3.De gemeente Dronten plaatste 25 kunstwerken van
Lixenberg
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Vraag 107 De Meerpaal
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De Rabobank Clubkas Campagne is er om de
verenigingen/stichtingen financieel een steuntje in
de rug te geven. De bijdrage vanuit de Rabobank
Clubkas Campagne is afhankelijk van het aantal
stemmen dat uitgebracht wordt op de vereniging
of stichting. Wij kregen fantastisch veel stemmen!
Welk bedrag ontving Onze Dorpskwis daardoor in 2021?

€ 440.80

Vraag 111 Samen actief
Samen Actief biedt ruimte aan inspirerend
ideeën van bewoners. die de gemeente
Dronten niet alleen mooier, leuker en beter
maken maar ook socialer en
toekomstbestendig. Stichting Onze Dorpskwis vindt het super dat zij naast vele andere
activiteiten ook ons ondersteunen. In de Flevopost hebben zij de rubriek
“Buurtinitiatief in beeld”. In deze rubriek is in februari aandacht geweest voor Onze
Dorpskwis. Het hoeveelste interview is dit geweest in deze rubriek?

59e interview

Vraag 112 De allerlaatste vraag gaat natuurlijk over: Onze Dorpskwis!
We eindigen deze kwis met de vraag over Onze eigen Dorpskwis: hoe vaak staat ons
volledige logo afgebeeld in het kwisboek?

10
Voorblad 1x , P3 1x, P19 1x

Pagina 100

CATEGORIE 11 – Vragen over onze vrienden, onze sponsoren

Vraag 110 Rabo Clubsupport
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P123 4x

p128 3x
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Categorie 12: Doe-opdrachten
Opdracht 1 De enveloppevraag
In de kwistas vinden jullie een enveloppe met zakjes kruiden. Geef hieronder aan
wat dit voor kruiden zijn:
1.Kurkuma
2.Salie
3.Speculaaskruiden
4.Kervel
5.Rozemarijn

Opdracht 2 Maak een filmpje over coronabeperkingen
Zie de filmpjes op onze Facebookpagina.
Opdracht 3 Creatieve sokpop

Opdracht 4 Tanken
Tank met je auto, brommer of scooter voor € 4,- + je teamnummer. Zorg dat je dat
netjes en zonder knoeien doet! Bon of foto inleveren.

Opdracht 5 Telwerk in onze drie dorpen
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En jullie mogen voor de laatste opdracht traditiegetrouw weer op pad. Ga naar de
beschreven locaties en tel wat gevraagd wordt. Noteer het getal in de rechter kolom
en reken onderaan de som uit.
Noteer het getal van de juist
genoteerde busroute.
Bushalte Industrieweg Swifterbant. Bij route 146 staat Swifterband, dat is een onjuiste
benaming. Dus alleen 164 is goed.
1

S

2

D

3

D

Hoeveel linden zijn hier
symbolisch afgebeeld?
Begraafplaats Dronten. Er staat een bord waarop staat uitgelegd
dat er 15 linden geschonken zijn bij de gemeentewording in 1972.

52.31.42 – 5.42.31

Hoeveel bogen telt u ?

164

15

14

De “knip”, brug centrum-Dronten West

4

S

Noteer het aantal symbolen van
Flevoland op deze woning.
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Gladioolstraat 14, zijkant woning. Daarop hangen 3 grote kiekendieven.

Hoeveel snelheidsverlagers tel je
Van 52.31.56 - 5. 41.33. naar
tussen de twee rotondes, vanaf
5
D
deze coördinaten naar het noord52.32.18 - 5.41.37.
oosten?
Tussen de twee rotondes is de route langs de scholen. Alle “drempels” meetellen.

6

S

Hoeveel nietjes staan hier?

9

17

Met “nietjes” worden de fietsenrekken aangeduid. Deze staan aan de Lange Streek bij de
kruising Fuikhoren.

Hoeveel verticale spijlen telt u in
40
de beide blauwe doelen ?
Dronten manegewijk, bij de Barrage is een skatebaan met daarachter twee blauwe metalen
doelen. Die hebben 2x 20 = 40 verticale spijlen.
7

D
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Tel alle cijfers op de glascontainer
83
op.
Àlle cijfers optellen, voor- en achterzijde: Containernummers en telefoonnummer. dus
niet de getallen: 2x(6+1+0+7+9) + 2x(2+4+7) + (1+4+0+3+2+1) = 46 + 26 + 11 = 83
8

B

TOTAAL SOM (1 x 2 + 3 – 4 ) x 5 - 6 – (7 x 8) =
164x15→ 2460 + 14 – 3 → 2417 x 9 → 22.239 -17 → 22.222
40 x 83 → 3320
22.222 - 3320 →

18.902

VERVOLG OPDRACHT 5: Opening digitale kluis na binnenkomst
Wat nu… De kluis zit op slot maar niemand
weet nog de juiste code!
Gelukkig is er een cryptische aanwijzing die zegt:
1 – 2 – 3: Geen enkel cijfer juist
4 – 5 – 6: Eén cijfer juist en op de juiste plaats
6 – 1 – 2: Eén cijfer juist maar niet de juiste plaats
5 – 4 – 7: Eén cijfer juist maar niet de juiste plaats
8 – 4 – 9: Eén cijfer juist en op de juiste plaats
Vul de juiste code in en kijk of het je lukt de kluis te openen.
Antwoord:
1, 2 en 3 zitten niet in de code. Van 4, 5, en 6 is er 1 juist en op de goede plek. 6, 1 en 2 leert ons, dat
de 6 er in zit, want van die drie getallen zit er één in.
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6 stond dus in het rijtje met 4 en 5 op de juiste plek.
4 en 5 zitten er dus ook niet in.
Van 5, 4 en 7 zit er 1 in, maar niet op de juiste plek.
Dus de 7 zit er in, maar niet op die plek.
Dat wisten we ook wel, want 6 zit op die plek.
8, 4, 9 betekent dat de 4 er niet in zit (wisten we al) en de 9 ook niet, want daar moest de 6 staan.
Dus de 8 is juist en staat op de juiste plek, waardoor de code wordt: 8 7 6.
Laatste getal uit opdracht 5: 18.902 → 1+8+9+2 → 20 → 2

8

7

6

2
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