
 

Beste teamcaptain,         

We zetten jullie bij deze tweede Dorpsquiz Geldermalsen in de week vooraf al 

flink aan het werk. We hebben drie opdrachten voor jullie. 

Opdracht 1 

Op dinsdagavond 8 oktober 2019 worden jullie twee meest technische en 

handvaardige leden met een scherp oog verwacht bij Ceratec, 

Poppenbouwing 35 in Geldermalsen. De teams zijn verdeeld over drie 

tijdvakken; tussen 17.00 en 20.00 uur. Op de envelop staat op welke tijd je 

daar moet zijn. Kom op tijd! Je bent daar een klein uurtje bezig. 

Opdracht 2 

Op maandagavond 7, dinsdagavond 8 en woensdagavond 9 oktober is er van 

18.00 uur tot 20.00 uur een creatieve opdracht bij Praxis aan de Oudenhof 8 

in Geldermalsen. Kom met twee handige en creatieve mensen uit je team. De 

teams zijn al over de avonden verdeeld. Je kunt niet zelf een avond kiezen. 

Op de envelop staat op welke avond jouw team is ingedeeld. Afhankelijk van 

je handigheid en invulling ben je hier een uur of langer mee bezig. We raden 

aan om meteen om 18.00 uur te starten. 

Opdracht 3 

Bezoek onze zeer gewaardeerde sponsors! Bij onze sponsors hangt vanaf 7 

oktober binnen of in de etalage, een oude foto van een plek in Geldermalsen. 

Op het bijgaande A3-vel zie je foto’s van precies diezelfde plek, maar dan 

zoals het er nu uitziet. De opdracht is: zoek oud en nieuw bij elkaar. 

Op het bijgaande A4tje zet je de antwoorden. Bij de naam van de sponsor 

schrijf je het nummer van de nieuwe foto, die dezelfde plek laat zien als de 

oude foto die bij die sponsor hangt. De fotonummers staan op de A3 

linksboven de foto’s. Voor alle duidelijkheid: de foto heeft niets te maken met 

de locatie van de sponsor. En let op, het A4tje heeft 2 kanten! 

Je levert dit antwoordformulier in aan het einde van de quiz, op 

zaterdagavond 12 oktober 2019 om uiterlijk 23.00 uur, samen met het 

quizboekje. Stop het achterin de envelop. Vergeet niet je teamnaam in te 

vullen! 

 

Veel succes & plezier!  

Arthur, Gerrit, Martine, Wim, Yvonne 



Teamnaam:  ………………………………………. 

 

Naam sponsor Nummer nieuwe foto 

’t Pandje 

Assurantiekantoor Van Heteren 

Betuwe Zorg 

Bloemboetiek Karin 

Ceratec 

COOP 

De Fleurie 

Gemeente West Betuwe 

Grieks Restaurant Odyssey II 

Guido’s haarstudio 

Juwelier Mariska Timmer 

Kapper Nout 

Keurslager Van der Burgt 

Kleine kroontjes 

Le Mélangeur 

Liesbeth Kuijpers fotografie 

Marieke’s beenmode 

Modelspoortechniek 

Only for men 

Praxis 

Rabobank West Betuwe 

Restaurant Hozan 

Rezo  

Rijwielhandel Van Zuijlen 

Schenkerij De Beurs 

Sperwer Stomerij 

Sport- en Speelgoedhuis de Jager 

Topslager Hol 

Travel XL 

Vakgarage Van der Kleij 

Z.O.Z. 



Van de Berg Schoenen 

Wereldwinkel Geldermalsen 

Wilfred de Jong oogzorg 

 


