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Zaterdag
12 oktober

2019

Dorpsquiz
Gelderrnal sen

Teamnaam:

Dit quizboekje moet uiterlijk om 23:00
uur worden ingeleverd in Schenkerij

De Beurs, Marktplein 14, Geldermalsen
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f nle¡ding
Dorpsguiz

Heel leuk dat jullie meedoen met de tweede Dorpsquiz Geldermalsen!
Voordat jullie beginnen: lees deze tips en aanwijzingen even goed door.

Alle hulplijnen zijn toegestaan: internet, boeken, kranten. Of bel, app of mailje
familie, vrienden of deskundigen om mee te denken.

Erzijn 19 vragencategorieën en 6 opdrachten. Lees eerst de opdrachten door op

de volgende pagina voordat je je op de rest van het boekje stort.
Kom op tijd voor deze opdrachten!

De antwoorden moeten goed leesbaar zijn. Gebruik een blauwe of zwarte pen,

geen potlood. Tip: werk eerst met kladbladen en schrijf het kort voor het inleveren
netjes op.

De quiz moet op zaterdagl2oktober 2019 uiterlijk om 23:00 uur worden
ingeleverd bij de organisatie in De Beurs, Markþlein 14 in Geldermalsen. Teams
die de quiz na 23.00 uur inleveren, worden gediskwalificeerd.

Als er winnende teams zijn die precies hetzelfde aantal punten hebben, wint het
team dat de quiz als eerste heeft ingeleverd. De organisatie noteert de inlevertijd.

De quiz moet op de juiste volgorde worden ingeleverd. Er staan paginanummers
op de bladzijden. Het antwoordvel van foto-sponsor-opdracht die je al eerder
kreeg, moet achteraan in de envelop worden gestopt. De Lingerick moet ook
achteraan in de envelop worden gestopt.
Als de quiz niet op volgorde ligt, krijgt jouw team vijf strafpunten.

Lever de quiz in dezelfde envelop in waarin je hem ontving.

Deelname aan de Dorpsquiz is op eigen risico. Doe voorzichtig met de
buitenopdrachten en kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets.

Tijdens deze avond en de prijsuitreiking worden er foto's en filmpjes gemaakt.
Deze kunnen onder andere worden gebruikt in communicatiemiddelen van de
Dorpsquiz Geldermalsen en Nieuwsblad Geldermalsen. Als je hier bezwaar tegen
hebt, kun je d¡t bü de organisatie kenbaar maken.

Alvast voor de agenda: De prijsuitreiking is op donderdagavond 7 november. Dan

worden tijdens een feestelijke avond vanaf 20.00 uur de winnaars bekend
gemaakt in De Beurs, Marktplein 14 in Geldermalsen.

Meer weten? Op de website www.dorpsquizgeldermalsen.com staat het
reglement.

Veel plezier en succes!

De organisatie van de Dorpsquiz Geldermalsen,

Yvonne, Gerrit, Wim, Arthur & Martine
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Categorie:
Opdrachten

Deze Dorpsquiz bestaat niet alleen uit vragen' maar ook uit een aantal

opdrachten. Hiermee kun je veel punten binnenhalen. Lees deze opdrachten goed

en kom op tijd!

opdracht 1 - c.K.v. Animo, sportpark Hoge weide, Randweg 5,4191 NN

Geldermalsen, 1 9.00 uur

Wie is het meest sportieve teamlid? We verwachten 1 persoon van je team om

1g.00 uur bij het veld van korfbalvereniging Animo. Je hoort daar wat je moet

doen.

Opdracht 2-De Beurs, Marktplein 14, Geldermalsen -tussen 19.30 en 22:00 uur,

kijk op je envelop voor de precieze tijd!

Twee leden van jullie team worden op de genoemde tijd (zie envelop) verwacht in

De Beurs om een (stilstaande) scène uit het sprookje Sneeuwwitje uit te beelden.

Hier wordt een foto van gemaakt. Op het podium in De Beurs staat een 'green

screen' klaar waardoor jullie foto voorzien wordt van een sprookjesachtige
achtergrond. Wees origineel !

De volgende drie elementen moeten herkenbaar op de foto te zienziin:

'|.. Sneeuwwitje
2. De boze stiefmoeder
3. De appel

Jullie krijgen maar een paar minuten de tijd om de foto te maken. Doe het
verkleden en schminken dus vooral thuis, anders verliezen jullie kostbare tüd bij

het maken van de foto.

Opdracht 3 - Bibliotheek Geldermalsen, De Pluk, Rijksstraatweg æ - 003'
Geldermalsen - 20:00 uur

De Bibliotheek leent niet alleen maar boeken uit, maar doet heel veel

verschillende dingen. Stuur 1 persoon uit je team naar de Bibliotheek in De Pluk.

Belangrijk zorg voor een opgeladen smartphone met wifi-mogelijkheid!

Zonder zo'n telefoon kun
je niet met deze opdracht
meedoen. Kom op tijd, we
beginnen stipt om acht uur
's avonds!
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- Categor¡e:
Opdrachten

Opdracht4- De Beurs, Markþlein 14, Geldermalsen - inleveren om 22.00 uur (!)

Heel Geldermalsen bakt! Wie is de keukenprins of -prinses in jouw team? Bedenk

'Het Geldermalsenaartje'. Dit moet iets zijn dat bij Bakkerij Van Walderveen in
Geldermalsen verkocht zou kunnen worden. Een 'signature dish' waarvan
iedereen spontaan gaat watertanden als je het in de vitrine ziet liggen. Het is de

bedoeling dat het Geldermalsenaartje geschikt is voor één persoon. Bijvoorbeeld
een cakeje, gebakje, koek of chocolade. In het Geldermalsenaartje moet (Betuws)

fruit zijn verwerkt.
Het baksel moet om 22.00 uur worden ingeleverd in De Beurs. Een deskundige
jury, met onder andere meesterbakker Dick Geheniau van Bakker Van

Walderveen, beoordeelt alle baksels. Op smaak en uiterlijk.

Opdracht 5 - Sponsorfoto's oud & nieuw - inleveren samen met je quiz uiterlijk
23:00 uur in De Beurs

Je hebt al eerder het A3-foto-sponsorvel ontvangen. Je levert het antwoordvel dat
daarbij zat, samen met dit boekje, uiterlijk om 23:00 uur in. Stop het achter het

boekje in de envelop.

Opdracht 6 - De Lingerick - inleveren samen met je quiz uiterlijk 23:00 uur
in De Beurs

schrijf een limerick waarin De Linge voorkomt: een Lingerick!
Hanteer hierbij de volgende regels:

. De Lingerick bestaat uit 5 regels.

. Het rijmschema is AABBA.

. Reg e|1,2 en 5 rijmen op elkaar en bestaan elk uit ongeveer 9

lettergrepen.
. Regel 3 en 4 rijmen op elkaar en bestaan elk uit ongeveer 5

lettergrepen.
. De eerste zin van een limerick begint doorgaans met'Er was eens'en er

komt een onderwerp en een plaatsaanduiding in voor.
. Je kunt'de Linge' als onderwerp of als plaatsaanduiding in de Lingerick

gebruiken.
. De clou van de Lingerick zit in de laatste regel.

Schrijf of print de Lingerick en lever hem
op 12 oktober in, samen met dit quizboek.
Deze vraag stond al eerder in Nieuwsblad
Geldermalsen, dus misschien heb je de
Lingerick al klaar.
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Categorie:
qt Slimme k¡nderen

Van deze categorie vragen hebben Wlj, als makers van de
Dorpsquiz, eigenlijk geen idee waar dit allemaal over gaat. Wij

hebben namelijk kinderen gevraagd een aantal vragen te
bedenken! Gelukkig gaven zij ook de antwoorden erbij. Heeft u
ook een aantal kinderen in uw team? Misschien dat zij de
personen uit de wereld van onze kinderen herkennen?

Wie zijn de volgende vloggers?

F

,t-4
df

È',{,

I

trì
l ü

6
t

!

Wat is de naam of namen (!) van de volgende zanger(es(sen))?
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Categorie:
t\, '.,

,Et Slimme k¡nderen
Die kinderen, ze zillen natuurlijk allemaal veel te lang achter
schermpjes. Welke computerspellen ziet u hier?

tft"n"Urr-/¿ far/n"ik
Ze kijken ook nog eens teveel tv.
Welke personen of personages ziet u hieronder?

C¿¿¿sk¿ tt tur ,&zcÁr./ &ní.e¿

Maar soms ziin ze ook heel lief aan het spelen.
Wat is het merk van het volgende speelgoed?
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Categorie:
Het weer

De gemiddelde temperatuur in oktober 2018 was
tegen 10,7 "C normaal.

Oktober 2o18had gemiddeld over het land l7+

/0
ln totaal werden die maand warme dagen gemeten.

Sinds 1901 is het slechts L keer eerder voorgekomen dat
oktober zoveel warme dagen telde.

Een veelbesproken
onderwerp: het weer. We
kunnen het er uren over
hebben. "Het is nog best
fris, wat is het benauwd,
wat regent het veel de
laatste weken, van het
weekend gaat de
temperatuur weer
omhoog."
ledereen praat erover.

Maar wat weten jullie nou echt van het weer?

Vorig jaar vond in oktober de eerste Dorpsquiz plaats. Het was
warm, we konden 's avonds zelfs nog buiten zitten. Wat voor
weer was het die maand? Vul de ontbrekende getallen in.

ttJ

zonu ren.

oc
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ln welk jaar was in Nederland de warmste Eerste Kerstdag ooit?

Zots

Wat was de hoogste temperatuur die dag in Nederland?

/4"c

"l am dreaming of a white Christmas."
Hoe vaak hebben we in Nederland deze
eeuw al een witte kerst gehad? Het is een
witte kerst als er op beide dagen op het
meetpunt een gesloten sneeuwdek ligt.

I

{,

Categor¡e:
Het weer

L 
^0*g 

/zon)

Donder en bliksem. Ben je bang voor onweer? Dan kun je
misschien maar beter verhuizen.

Bijvoorbeeld naar een Europees land waar het maar 1 dag per
jaar onweert.

Welke land is dat?

//s/r*/
U

Waar onweert het nooit?

I

'T
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Categorie:
Het weer

Sommige mensen vinden onweer juist prachtig. Er bestaat zelfs

bliksemtoerism€, oP een plek waar heel vaak felle onweersbuien
zfin. Waar moet je dan heen? Noem de specifieke locatie en het
land.

øø/Ø ///¡z¿a-cø,Zovrtíil, l/ette z-uø/a

Wie vond de bliksemafleider uit?

%år¿ 6rn7a- i " ftan,áy'rn -

ln welke plaats in West Betuwe was vorige eeuw een windhoos,
die een grote ravage Veroorzaakte en vijf mensen het leven

kostte?

;rÁl

Hier is 50 jaar later een toneelstuk over gemaakt. Hoe heette dat
toneelstuk?

Utnr/ /

Wat zijn de officiële namen van deze soorten wolken?
t

il)a¡Tt.ma./¿¿s â¿n¿¿.4¿urruy'z6
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Categorie:
Geografie

{l-e?-
Heeft de EU een hoofdstad?

Hoeveel landen grenzen aan Oostenrijk? I

Hoeveel monarchieën zijn er in Europa? øtL

Heai/,n-øat
Wat is de grootste luchthaven in de EU?

0ettunan ft¿n-
Bij welk land hoort Groenland?

Wat staat er op de achterkant van een Griekse euromunt?

a¿
Waar werden de eerste Europese voetbalkampioenschappen
gehouden? ,b

//,rd¿¿,/rntt d
ln welk land zijn er meer fietsen dan inwoners?

ln hoeveet Europese landen wordt links gerede

ñanbyl

n?
¿t

& Ú8, [ÍÌa,(la, qÍm
t/atlr¿r da

flss
t

Welke brug is de langste in EuroPa?
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Categorie:
Geografie

Wat is de kortste afstand tussen het vasteland
van Europa en Engeland?

Hoe heet de Franse kaaP oP die Plek?

3J ''Ån

ft"ez

wat is de naam van de vroegere Engelse vesting daar?

6 ózt:,énnYJ

/SÇ6
Wanneer is die gebouwd?

Wie zijn de laatste twee Europese leiders die een succesvolle
invasie van Engeland hebben uitgevoerd en in welk jaar was

dat?

/u/"'tL¿tn de //r¿orc/¿¿2^û.4. lo65

/,J//zn ø ua/1- Ozar/: /6tce

Ca¡ fu^

Welke financiêle innovaties heeft de laatste van de twee op zijn

conto?
ûanfu.,&n-tr¿r¿¿ / sø'¿ 2zúanqz

ú

8,**- ,{ fnVl'ane

L
De VN heeft 193 leden. Hoeveel daarvan zijn nog

nooit in oorlog geweest met Engeland?

11
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Hoe heet de glasfabriek in de Leerdammer volksmond?

& l/-rr/
Sinds wanneer draagt de glasfabriek het predicaat Koninklijk?
En hoe rang bestond de fabriek toen? 

U sJ 7s )ttî.Lu/(/
Wat wordt bedoeld met de 'Leerdam Unica'?

€üL /eaLu utyL

dre (WL

En wat met de 'Leerdam Serica'?

{ür- -á'(ane ..tUL¿ø, eü¿"

.e/u¿ fúaaq
Uit welke drie materialen bestaat glas?

/r.alÁ Sctc{zz

Bert Haanstra maakte een film over de glasfabriek. Hoe heette
die? Hoe lang duurde die? Wie was de zanger in de film? Welke

wereldberoemde internationale prfis haalde Haanstra er mee?

ftu6 rmnøtu ,rytr'tr; or¿:t

ln welk jaar werd het glazen huis opgeleverd? Uit hoeveel
glasplaten bestond het? ln welk iaar werd het gesloopt?

2oo/ Kæ ¿oy

Wie is de graaf van Leerdam?

M//.un û/zzanrlz¿-

u,

hnr{-

{
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Geef, als er een naam wordt
gevraagd, altijd de voor- én
achternaam!

De Burgers van Galais, de Kus,
de Poorten van de He! en
natuurlijk De Denker...

Over welke beeldhouwer gaat dit?

ûi'fþ;þ ßnd'n

Met welke beeldhouwster had hij een verhouding?

CâÅ,r, A, A-*d¿
Het ging niet om de kunstwaarde, maar om de waarde van het

brons. ln welk iaar werd in een Nederlands museum uit de tuin
een bronzen afgietsel van het beeld van De Denker gestolen?

2æ-l/

Het is een van de bekendste regels uit de Nederlandse poëzie:

"Een nieuwe lente en een nieuw geluid."

Wat is de titel van het gedicht?

fTfr'

Van wie is dit gedicht?

//uma*
13



Categorie:
Kunst en cultuur

Er zijn de laatste jaren veel stations in Nederland verbouwd;
onder andere station Rotterdam Centraal. Welke 4 vier
architectenbureaus hebben dit ontwerp gemaakt?

6rn/Á.rn ût¡t¿ ¿,,r/- {l¿út í r* lrst

nü6rl Qnryz (n l/n't Jir-Áørle"t ûnr:Á-¡/t, Ur^)

t/an ticÁ no /t;' tzr-/r'/t:r>/r;t

4r*.J1 I
Welk recent verbouwd station is dit?

.r;1:-' ,\rþ*

lrf ¡r -.,tuio.

Fi'f'Fï'
fl¿n./íenn *¿.{/n-rr/

Welke architect heeft het ontwerp gemaakt voor dit station?

6ro yû-/L E¿¿-Å-r-/ ,t/ ¿ü?" J"lr¿-d-trt 14



Categorie:
Kunst en cultuur

Terug naar 'Rotjeknor'. Wat voor bouwwerk heeft de in de

vorige vraag bedoelde architect in Rotterdam ontworpen?

&(zzartrnttt'haç 4 &å¿aun
(u

k
t*

ß

ìg r ,î i r4- ,{ i{ .å4.

#

ffil

Welke Japanse
kunstenaar maakte
veel afbeeldingen van
landschappen en
werd onder andere
bekend door een serie
werken over de
belangrijke weg
tussen Edo en Kyoto?

Hoe heet de invloed van Japanse motieven
en prenten op de schilderkunst?

Zrul.o &uo:hye a.l.n A{Lf a-lurL il ml,r
Welke Nederlandse kunstenaar was fan van hem en schilderde
een kopie van zijn werk?

/,rtrr'zf /an- f"fÅ

Y

/tLpolt¿4me
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Categorie:
Kunst en cultuur

Welke Zuid-Amerikaanse kunstenares is bekend door haar
kleu rige zelfportretten?

{t,t/a- /a},/rr

ln welke stad en in welk land is een muurschildering van haar
gemaakt in klederdracht?

û2 rL y//gt rtr

De Dorpsquiz is een onderdeel van Cultureel Café
Geldermalsen. ln welk gebouw vinden de activiteiten van

Cultureel Café Geldermalsen plaats?

â? 6ur¿¿ / He¿ &a'cuzaqz'hxtutI
Dit pand is in twee fases gebouwd. ln welke twee iaren?

ltûû ,ug

Welke vrolijke coverband, die oorspronkelijk geformeerd was

als gelegenheidsformatie voor een goed doel, speelde vorig jaar
op de prijsuitreiking van de Dorpsquiz?

//rx.,(. 
, /t ,t 4 tlø

"r Ç4

:_:}-
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Categorie:
Kunst en cultuur

O

Van welke schilder uit de West Betuwe is het bovenstaande
kunstwerk?

inn¿ 6rt t'rrçtn.
u

Waar in Geldermalsen kun je het volgende gedicht lezen?

"Men bouwt ende breeckt den waerelt ront. Doch alles op een

wracke gront. Die nooijt geen steun zal geven. Slegts hij die

bouwt op Sions steen. Heeft 't waere fundament alleen. Voor 't
eeuwigh zaligh leven."

6/æ{a'Å.Åazary

17



Categorie:
Kunst en cultuur

ln december 1944 stak de Duitse Wehrmacht de dijken van de

Rijn door. Daardoor kwam een groot deel van de Betuwe onder
water te staan. De oogst van 1945 ging daardoor goeddeels
verloren. Welke componist en tekstdichter schreef hierover?

rta¡z t/r¿Á.

Welke bekende tekstregel komt in het refrein van deze tekst
twee keer voor?

ftno ra/ de 6e/a¿rr th ,/'(trt' û'xr¿ ¿la¿z¿t .

Hij was een veelzijdig man: militair, lid van de Eerste en de

Tweede Kamer, lokaal bestuurder én dichter. Hij is overleden en

begraven in Geldermalsen. Hrj publiceerde circa twintig bundels
en langere gedichten. Wie is hij?

tnrmç/ t/t'ilem t/an ta,, /¿¿'Ð ,lssC/

18



Categorie:
West Betuwe

ln de gemeente West Betuwe zijn veel kerken te vinden.
ln welke plaatsen staan de volgende kerken?

frerrl,¿/tro 6p/Á

-,rW

6eud T.l teor¿¿/,t

rvT

;:.
wr

t

HmntVrzan ûp/"enzrzt A.aprzzn 19



ù",r,/

nnrg es¿

Categor¡e:
West Betuwe
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Categor¡e:
West Betuwe

fl,r.//.ru¿¿ /a¿r,¿

f///t H*/ *n

v

þ

,(.ronp/ ßr4-ul %
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Categorie:
Muztek

Muziek zorgt voor verbinding. Tegelijkertijd is het ook een
geliefd platform om de controverse op te zoeken. Sommige
artiesten lijken daar zelfs hun handelsmerk van te maken.

Geef bij onderstaande foto's steeds de naam van de artiest en

de reden waardoor hij of zii in opspraak is gekomen.

(n,n
ógz, uf¿n-

un

*rcdt¿

Ln/

sme
l/arna/ehL

,{appz fu/
fudø 6 t-r/.o¿t¿,xtt, úe
Ár.m ¿tt/ r/e ,/z^ø"zd
Á-r/æn tkø Árrn 'euL
¿/i æ Vaovz 

'Åt*'^

td.q O I /'oun-n-r-

6y¡Y ø¡e uatz (f/7'

f{t*.n-ur,) I f
,lt/ forr'zzrrt
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Categorie:
Mttziek

á/e7nzn

{rv¿îrZJP}* crsrmporz" s/' /a,,1-

frti'/r¿ €rt- 7,^o¿¿ zrt/ *Å-

a¡z{i- ¿rmrl yfrt "

ûn,,1,

fnl* /ktt É û., V" //Ví¿,2 tþ-/ .

n¿/ de lcr;t

/fr,.iìn¿ fr*r"a¿
/

(/

ûo. r* çzt'{:
t?iûca/¿ d.É.

na*Å/
c,r\-. €-f-t7 utdrør*p
/2 t? Ãien .
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Categorie:
Muziek

Door de jaren heen zijn er veel muzikanten die een uitstapje of
overstap naar het witte doek hebben gemaakt, en acteurs die

aan een (al dan niet succesvolle) zangcarrière zijn begonnen.

Geef bij onderstaande foto's de naam van de artiest (of groep)

én de naam van een film waarin hij/zij een rol had óf de naam

van de acteur én de naam van een muzieknummer dat hij/zij

heeft uitgebracht.

t,rz (l¿íucvnd'

tta¡:prcÇ :-.:r.

\VTfi 
i"

'rl
oYanerl Êelrr

(¡o ,Sr:¿.rsf,ds la {tt:¿¿ )
\ oTnr k,ll -/
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t Categorie:
Muziek

ú/,1r* 6 ft2r,1

6n,r-Li (.r/4Á t )
--f.t 

;
a,a, / fuþttt(

Jrn,r3 Crzs /u,"

/fr¿*dtt tfr l¿r¿ur{a ûrt.ntÍ
-ffzc /Ï*s I r{nqs ,/ fn";¿
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ln 2013 besloot een aantal vrienden u¡t Geldermalsen een

kleinschalig dorpsfeest te organiseren. ln vijf jaar tijd groeide
dit uit tot een zeer professioneel muziekfestival dat zich tot doel
gesteld heeft mensen te verbinden door middel van muziek.

Wat is de naam van dit festival?

f*tilrek
op hoeveel verschillende locaties heeft dit festival
plaatsgevonden?

7

Dat muziek mensen samen brengt bl¡jkt ook uit de grote
hoeveelheid gelegenheidsduetten van zangers en zangeressen.
Hieronder staan namen van artiesten. Trek een lijn van de ene

naar de andere naam als die artiesten samen een
gelegenheidsduet gezongen en officieel uitgebracht hebben.
Let op: sommige artiesten hebben met meerdere
zangers lzangeressen een duet gezongen.

U2

Mary J. Bli Tracy Chapman

BB King

Borsato

Andrea Bocelli

BeyoncéMarco

Ed Shceßn

Lionel Richie

Trijntje Oosterhuis
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Categorie:
Mttziek

Het samenspel tussen stem en muziekinstrumenten zorgt voor
een unieke sound. We testen graag je kennis met betrekking tot
een aantal muziekinstrumenten.

Welk instrument betekent in het Hawaïaans "springende vlo"?

ûifu,ú/¿

Hoeveel zwarte toetsen heeft een standaard piano?

36

Hoeveel snaren heeft een gitaar gewoonlijk?

6

Hoe noem je het muziekinstrument dat klanken en geluiden
elektronisch opwekt?

S¿ut/h"¿¿t zrlL
(

Welk onderdeel van een drumstel wordt ook wel 'de charleston'
genoemd?

ôe lr'ául
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Categorie:
Muztek

Help! Onderstaande songteksten zijn helemaal door elkaar
gehusseld! Vind de drie oorspronkelijke liedjes en zet de zinnen
weer in de juiste volgorde blj elkaar.
Hardop meezingen helpt @.
En je krijgt een bonuspunt als je de titel én de artiest bij de drie
songteksten vermeldt.

1. That summer seemed to last forever
2. I bless the rains down in Africa
3. Yeah, l'd always wanna be there
4. lt doesn't make a difference if we make it or not
5. Gonna take some time to do the things we never had

(ooh, ooh)
6. Oh, when I look back now
7. There's nothing that a hundred men or more could ever do
8. She says, we've got to hold on to what we've got
9. Those were the best days of my life
10. lt's gonna take a lot to drag me away from you
11. We've got each other and that's a lot for love
12. And if I had the choice
13. We'll give it a shot

Beantwoording op de volgende bladzijde!

Vul de tabel op de volgende pagina in. Bij hetonderdeel Tekst
kun je de regelnummers in de juiste volgorde opschrijven.

w-¡*. eA

,,t,.,oií:iÅ,ü,#i'il,iMrfl' Ñ,
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Wiskunde:

Gerrit gaat een stukje fietsen, op een fiets met wielen met een

totale diameter van 28" (inclusief banden, buitenste maat).

Geef bij onderstaande vragen steeds het antwoord, mét een

korte uitwerking!

Wat is de omtrek van de band in centimeters (afgerond op twee

decimalen)?

Categor¡e:
Terug naar school

I nC/z = Z,SL¡ C"/T1 omtttL=
2ß '' - //,/L cm Lt< ós,s6 * å,14 r'

4.

anhr,Å- r:¿¿Åt.{. = z R r-[, 
223i ð L ¿n

Gerrit legt een afstand van 22,89 km af.

Hoeveel omwentelingen maakt een wiel tijdens deze
fietstocht (in hele getallen)?

22,8q ,ëm : 2e8.qrÐ.M cln

ASþro"M / r-/3,ð ltvlt , /.QZq,3g Ø,u:r-n'fu'/'n¡tn

* {/,øæ (flAaur,A)
'/%6 "t qZÐ

Gerrit rijdt gemiddeld 18,88 km/u op zijn fiets.

Hoeveel omwentelingen per minuut maken zijn wielen (afgerond

op twee decimalen)?

I -/"n : I(P'M cin
iLrûB * (too.oØ/22,3t) = fl'+Str,2Qamt,xnlr/rrr¡tn f/-cz
û,+S+, 2Q /6o = l4rl¿ct ,tm ant-ie/trt¡,r.tt ¡t /"rntn
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Categorie:
Terug naar school

':ilJ< -

Geschiedenis:

Op 7 december 1941viel Japan Pearl Harbor aan' zonder
oorlogsverklaring aan de Verenigde Staten vooraf. Een dag

later verklaarde de Verenigde Staten de oorlog aan Japan. Alle

congresleden, op één na, stemden hiervoor.
wat is de naam van het congreslid dat tegen stemde?

U/ea/r/k- 
,ea¿,{'n

Van 1918 tot aan dit moment in 1941 hadden de Verenigde
Staten zich militair buiten de Tweede Wereldoorlog gehouden.

Militair-politiek gezien hadden ziizich afgesloten van de

buitenwereld. Hoe wordt deze politieke neiging genoemd?

.//
JSrl*¿nl¿¿&rft(

Eerder in 1941 , vóór de oorlogsverklaring, waren de Verenigde
Staten wel begonnen met materiële steun aan het Verenigd
Koninkrijk en later ook aan andere landen. Daarvoor was een

wet nodig, opdat de VS wel materiële steun kon geven, zonder
het principe van neutraliteit los te laten.
Wat is de naam van deze wet?

frrn- €n, /ac/"{¿,r/ / fe-nr/ êensr, Qfl (rt'os /Í+,
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Scheikunde en natuurkunde:

Een makkelijk herkenbaar, maar niet een van de bekendste
elementen uit het periodieke stelsel, is een giftige zilverwit
semi-metaal. Bijna alle verbindingen met deze stof zijn giftig en

als je per ongeluk deeltjes van deze verbindingen inademt,
wordt deze stof langzaam via de longen weer uitgescheiden.
De adem stinkt dan wekenlang naar knoflook. Dit
element wordt industrieel gebruikt, onder andere in de
keramische industrie. Wat is de naam van dit element?

ff//¿¿tr2- 14 ft-LúuU,um-t

Twee stoffen met verschillende dichtheid, die niet in elkaar
oplossen, zullen na een tÜdje twee fasen vormen. De stof met de

grootste dichtheid onderaan, de stof met de laagste dichtheid
bovenaan. Door een van deze stoffen af te gieten, kan je de

stoffen scheiden. Wat is de naam van deze scheikundige
methode om stoffen te scheiden?

¿)erart/r¿¿-n

+

Welke natuurkundige wet over het
elektrisch geleidingsvermogen van
geleiders luidt: "stroomsterkte door
een geleider is recht evenredig met
het potentiaalverschil tussen de
uiteinden"?

Categor¡e:
Terug naar school

I
I

vI+,

RV

-1
ild uan 0Å,to
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'þ*b
; Categorie:

b
Natuur

ln een groene gemeente als West Betuwe
is het goed toeven voor vogels. Je hoeft
dan ook niet veel moeite te doen om je oren
met hun gezang te laten vullen.

Luister naar de volgende geluidsfragmenten
en noteer welke vogelje hoort zingen.

Welke vogel hoor je als je gaat naar:

httos://dorosouizoelderma n.files.wordpre .coml2019/08/vooell .m4a

f:zu-r/,t
httos://dornsouizoeldermal sen.files.word s.com/2019/0 l2.m4a

/ro*
:lldo ermalse rd ress 19/08/v

,5rÅr{e,l¿{r¿

httos://dornsouizoeldermal sen.files.wordores s.com/201 9/08/vo oel4.m4a

s alsen ress.

/toa{.mz"-,J

o
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Categorie:
Natuur

De gemeente Geldermalsen bezat langs de Linge een mooi
terrein dat bestemd was voor de aanleg van tennisbanen.
Gezien het prachtige natuurschoon in dit gebied, besloot men

een andere oplossing te zoeken. Het idee om een heemtuin te
cretiren werd geboren: een besloten stuk landschap' waar alles
groeit wat van nature in de betreffende streek thuishoort. ln

1977 werd gestart met de aanleg. En nu is het nog steeds
heerlijk wandelen, sporten en ontspannen in de Heemtuin en het
Lingepark.

Hierond er zieje een aantal bladeren van bomen die je in de

Heemtuin en het Lingepark tegenkomt.
Geef bij ieder blad aan van welke boom deze afkomstig is.

Ç

:t

t
{
f,

rð

' tÞå

f'nÅ7r
/taáaans< fapu-/r,e ftn 

ortn ü

\

ße O/'År¿rzrp/
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I*t*
J

tlfm Categor¡e:
Natuur

Onlangs startte de gemeente West Betuwe een project dat als

doel heeft de variatie van planten en dieren in de leefomgeving
toe te laten nemen. Met wie trekt de gemeente gezamenlijk op in
dit project?

/ern-/,nyn. /¿z:t. û,e,5 f,nfo/'r?f'Ã'

Het bestrijden van ongedierte als de buxusmot en

eikenprocessierups door middel van natuurlijke vijanden geniet
een grote opkomst. ldentificeer voor onderstaand ongedierte de

natuurlijke vijand door beide met een lijn aan elkaar te
verbinden.

Ongedierte Natuurlijke vijand

Buxusmot 1 5 Gaasvliegen

Aaltjes 2 6 Boomklever

Spint 6 q Motten

Roofwants L/ 3 Roofmijt

Luizen
rù / Sluipwesp

Eikenprocessierups 6 L Slakken

p
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TTffi *L' Categorie:
+

Natuur
Onlangs is een natuurgebied opgeleverd dat de verbinding
vormt tussen de natuurgebieden landgoed Mariënwaerdt en de
Regulieren.

Wat is de naam van dit natuurgebied?

(etrl¿c.áz lour-n

Hoe heet het wandelpad dat je door dit natuurgebied voert?

Wat hoort er niet in het rijtje thuis?
Gokken kan, maar je krijgt extra punten
voor het vermelden van de reden waarom.

E¡k - Taxus - Beuk - Reuzen Sequoia - Creosootstruik

6to,L tr- a¿Cr¿.e a'Y¿r*;z rcl¿ ¿tt¿-Cp¿

Afrikaanse Olifant - Koritrap - Reuzen Salamander - Goliath
Kever-Orka-Rafflesia

Cu{a & an¿ezu y, fu ¡ñdsb ¿/an Á''*n 5m/

Bedwants - Pijlgifkikker - Alonella Watervlo - Mymarideawesp -
Amoebe - Kruidwilg

rtLT

& ttndt¿z u/u d" Á/ernsb /û2. Á¿r-n, ,foú "
ú

Be,/¿,x¿nl¿
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Categorie:
F¡lm

Het verhaal, de acteurs, de regisseurs: allemaal redenen om

naar een bepaalde film te willen gaan. Maar ook filmposters
hebben een belangrijke rol in het wekken van je interesse in een

film. Herken je onderstaande fragmenten uit filmposters?
Noteer de naam van de film waar de ter van is.

I

ßnal to t/te
futtae

ß/as¿- J¿t an" tþL{d ilo¿t L

) lq

tL

,€¿¿n"¿rat4 øoyx
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T¿utz a,n Árl flffitu','#,#,ïfuß:;Ïiffi"î Ñr,#*ø

Categor¡e:
F¡lm

Filmhuis Lingefilm is al vele jaren een begrip in de regio. Met
een grote diversiteit in de filmprogrammering wete n ze veel
inwoners van West Betuwe hun ogen op het filmdoek te laten
richten. Niet alleen in de filmzaa| maar ook in de buitenlucht.
Lingefilm organiseert dit jaar zelfs al weer voor de vijfde keer
een buitenfi I mvoorstel I ing.

Wat was de eerste film die Lingefilm vertoonde als 'buitenfilm'?

lTrlth,rnn¿za

Wat was toen de locatie van de buitenfilmvoorstelling?

Lingefilm organiseerde vorig jaar voor de tweede keer een

succesvol 3-daags themafestival. Wat is de naam van dit
festival?

frt* f,*¿ fr¿lt'tn/

Bad guys zorgen voor de nodige spanning in een film, good guys

brengen vaak een dosis romantiek in de film. En James Bond
maakt het daarbij wel erg bont.Zijn lijst van Bondgirls is

inmiddels aardig lang. Een van zijn veroveringen is een

Nederlandse actrice. Hoewel zij Bond een aantal keer
probeerde te vermoorden, sloeg de vonk uiteindelijk toch over.
Wat is de naam van deze Nederlandse actrice en hoe heette zij
in de film?

fan,ln ¿/on+t'u

,(rl,ro onn-b¡r
38



jË¡n¡ßå¿

\:
l,r",l: 'l

Welke 'bad guy' herken je in onderstaande omschrijvingen?
Noteer de naam van de bad guy en vermeld de film waarin hij/zij
een schurkenrol vervulde:

Viel in een vat met zuur en zaa¡t sinds die tijd dood en verderf ¡n

Gotham City, met een lach op zijn gezicht.

f'ñL r/oÅ* ¿ut 4alrnan

Deze bovenmenselijk sterke schurk duikt op in diverse comics
en is er altijd op uit om zijn macht verder te vergroten.

flat os rut ûuuzçr¿¿
(/

Deze huurmoordenaar heeft een derde tepel en een gouden
pistool.

,ScazatrzrurVa- ûu'¿ Tltt lne/L tui¿/' tÁ'e îarun fr*
Zijn naam mogen we niet uitspreken.

fn¿ üfur-rü¿ ///'¿ flalt7 fo#c¿

Het leek zo'n aardige moteleigenaar ...

il.anan- &a/a úul PtqcÁa
(

Deze 'Jodenjager' spreekt vloeiend Duits, Frans, Engels en
Italiaans.

Hû/?Å hlld^ø ut Jnfb"',?r"0'r Ba.dla¿*
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Categorie:
Logigram

De leden van het organisatieteam hebben allerlei verschillende
hobby's. Om hier andere mensen kennis mee te laten maken,
staan ze regelmatig op beurzen. Niet in Schenkerij De Beurs,
maar op beurzen door het hele land, in van die markthallen.

Beredeneer aan de hand van de gegevens wie op welke datum op
een bepaalde beurs stond en hoeveel kramen er op die beurs
stonden.

1 . Van de kampeerbeurs is het aantal kramen gelijk aan de
datum (dag) waarop de beurs plaatsvindt. Van de andere
beurzen niet.

2. De spirituele beurs vindt plaats op 18 september.
3. De beurs waar Wim staat, bestaat uit twee kramen meer

dan de beurs die op 20 september plaatsvindt.
4. De kraam van Gerrit staat niet op de bierbeurs.

Vul hieronder het soort beurs, de datum en het aantal kramen in:

Wim 2p .ín-asnzq, /P YfI Sp, Zi/tte"/,2 6t¿¿n'f

Gerrit lé /ó æPl /n-prct'{'rt¿¿¿/¿î

Martine t t îo âvl 8¡et¿.{rtz¿¿¿

lt {)rt st t, r,,,

-

4rra.ri.i
I --r-i:rr\t - ¿J lF F--

.Ð.' -e,

-l-rG
l'
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Categorie:
Sport

Voetbal, de belangrijkste biizaak van het leven.
Maar ja, een goed kapsel is ook heel belangrijk!
Welke voetballers herken je aan de volgende kapsels?

lla¡Áan ,h,/¡iu nW*' r foo/ f,f/'-

óÅaer¿e u-d.
,-Snnt{¿-n

//Ìryzn. Êy ¡ /)rfü. h¿áx [,â,/ rt¿aø ø

42



Categorie:
Sport

Georganiseerde sport werd oorspronkelijk door en voor
mannen ontwikkeld. Veel competitieve vormen van sport
werden als ongeschikt of zelfs schadelijk gezien voor meisjes en
vrouwen. Zo mochten aan de eerste moderne Olympische
Spelen in 1896 geen vrouwen deelnemen. Vanaf 1900 kwam
daar gelukkig verandering in.Zetde onderstaande zes sporten
in de juiste volgorde. Nummer 1 is de eerste olympische
'mannensport' die ook door Vrouwen beoefend werd en nummer
6 de olympische 'mannensport' die als laatste ook door vrouwen
beoefend werd.

Sport Nummer

Wielersport 3 $î+
Voetbal q t,ggá

Gewichtheffen 5 unæ

Boksen 6 Lo/L
Golf I t,9 00

800 meter hardlopen L ÌJr"8

ln welk iaar konden vrouwen en mannen voor het eerst aan
evenveel sporten deelnemen tijdens de Olympische Spelen?

Zotz

Waar vonden de Olympische Spelen in dat jaar plaats?

fitn¿lrn

43



Categorie:
Sport

Voetbal, tennis, hockey. ledereen kent die sporten wel.
Maar er zijn ook onbekendere, soms heel bijzondere, sporten.

Bij welke sport mogen de heren bij het EK alleen gewogen
worden in "een niet doorzichtige korte sportbroek"?

-/ ou.tofnnÁÁøz

Bij welke sport wordt er gebruik gemaakt van een
zoutwaterbal?

,4/tf/r/
Welke sport, bedacht door een Spanjaard, vindt plaats op een
volleybalveld met trampolines?

ßøxa,le-//'

Bij welke sport heb je een kledingstuk, een strijkiizer en een
bijzondere plek nodig?

fu¿.æ.m ,Ji;uyÁrrt-

253 meter rennen met een vrouw op je rug. ln Finland hebben ze

er hele competities voor. Hoe heet deze sport in het Fins?

ú¿Áøn,áa'n/¿

44



Van welke sport
is dit de voorloper?

,/,/a/ùL/"b

ln februari dit jaar werd de nieuwe wielerploeg van Biehler Pro
Cycling gepresenteerd. Welke jonge wielrenster uit
Geldermalsen maakt hier deel van uit?

Qo"|f-rL
Welke sport beoefen de zti eerst?

Srla"¿/s¿n

Waar werd de ploeg gepresenteerd?

tk/ irulre/ / ,S{adrbn *ú" ,{a/k¿.d¿zn

Welke voetbalclub uit de West Betuwe vierde dit jaar het
7S-jarig bestaan, met onder andere jubileumwedstrijden en
highland games?

VV TuoÁt
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FCV Geldermalsen levert heel wat jeugdige
fietscrosskampioenen. Welke jongeman was dit jaar Nederlands
Kampioen bij de Promotieklasse Jeugd?

,loftu Puns

Welk lid van FCV Geldermalsen haalde dit jaar voor de derde
keer een titel binnen van Nederlands Kampioen?

0fu, fu.alrt3{/ar?-

Welk lid van FCV Geldermalsen werd dit jaar zowel Achterhoeks
kampioen als Overijssels kampioen?

de ú//l

Welke turner van Gymnastiek Vereniging Geldermalsen werd dit
jaar Nederlands Kampioen op de NK toestelfinale?

k n (Za"¿s

Welke vereniging uit de West Betuwe scoorde begin dit jaar op
het Nederlands Kampioenschap Twirl en Majorette?

T,ru/ l',h.znr.rnî ûc /t%azø'7 a'l M /h/
Hoeveel medailles wonnen de leden van die vereniging hierbij?

6 keer goud
4,¿/

keer zilver
6

keer brons
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Categorie:
Sponsorvragen

Hoeveel APK-keuringen heeft REZO verzorgd in 2018?

3t3

Hoeveel sokken-collecties heeft Marieke's Beenmode in huis?

l¿:t

Wat was de oorspronkelijke functie van het pand aan de
Kerkstraat 2g, waar nu BetuweZorg is gevestigd?

Hoeveel reisbureaus waren er op 1 september 2019
aangesloten bij Travelxl?

6¿t

Hoe lang bestaat Modelspoortechniek als winkel?

A fft ne ¿ett/t
Hoeveel treden heeft de trap in Vakgarage Van der Klij?

6 (r4zs l*Vydøy'e-s)

Hoe heet de jongste medewerkster van Topslager Hol?

/h''la
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Categorie:
Sponsorvragen

Uit welk land komt de cacaoboon waar de chocolade van
Le Mélangeur van wordt gemaakt?

ñnza-n¡¡z (fl'utrtn¿Ð

Welke drie dames werken het langst in Guido's haarstudio?

ç/an.neÁa- lPtzd-¿¡' ,iatt*z

Wat is de slogan van de Sperwer Stomerij?

ú,/a¿ ø wu&tl¿n lùd
a

Hoeveel optometristen werken er bij Wilfred de Jong Oogzorg?

n/-

Wat is de grootste kledingmaat bij Kleine Kroontjes?

irz
Hoeveel koopavonden heeft Only for Men per week in
Geldermalsen?

(r

Welke A-Merken verkoopt Rijwielhandel Van Zuiilen?

ßa-ia,n¿¿

a- /t¿¿./¿ r/.
BSP
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Hoe heet het pand waarin onder andere de Fleurie is gevestigd?

lhe,z/, /túI Áax.

Hoeveel spotjes zitten er in de vitrinekasten van Juwelier
Mariska Timmer?

/5+
Op oude foto's van Keurslager Van der Burg hangt een
reclamebord aan de gevel. Wat was daarop de klantvriendelijke
slogan?

/,t ut t/l¿e¿a¿/ ¿ltÚra¿tL

Hoeveel verschillende tosti's staan er bij 't Pandje op de
menuka arl?

Categor¡e:
Sponsorvragen

7

Wat is de slogan van Assurantiekantoor Van Heteren?

(/s/r-g-Ctç ¿n r- e/¿¿¿.Á-¿rd
UU

Wanneer is Rien Nout als kapper begonnen bij Kapper Nout?

U6q
Welke supermarkt zat vroeger in Grieks Restaurant Odyssey ll?

Crt¿t¿¿z (u'n Conn )
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Bloemboetiek Karin vraagt:
Welk huisdier had Bloemenhuis Wim Hakkert vroeger?

Categor¡e:
Sponsorvragen

Po,t*gro,'

Wat is in 2019 de slogan van COOP?

/993

Sinds wanneer fotografeert Liesbeth Kuijpers
fotog rafie bru i I often, fam i I i eportrette n e n babyfoto's?

/99r

Welke leuke winkels horen bij Van de Berg Schoenen?

& ña¿rmel

6arar,n ,nn /on au /-r/ r¿¿ú'"¿ /
a

Welke drukkerijzalin De Beurs en wat was de bijnaam van de
daar gedrukte krant?

c,zu,trfuzy f'tu:y'|crz

k te¿*f
ln welk jaar is de Wereldwinkel Geldermalsen geopend?

6V /gs

* 2 tt
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Samen met onze medewerkers doen wij - van Sport- en
Speelgoedhuis de Jager - elke dag ons best de klanten tevreden
de deur uit te laten gaan.
Weet u ook de voornamen van ons allemaal?

HdnnerL.e

fat¿ir-, a-

ótr1n, (^ruÅrulÁt /¡)
Waar is Ceratec in 1983 in Geldermalsen begonnen?

o,P tw?nu¡ &-nnof,fe Antl,

Wanneer is Restaurant Hozan verhuisd naar de Kerkstraat 41

te Geldermalsen?

L^ t2- zp¡3

Wie is de nieuwe directievoorzitter van de Rabobank West
Betuwe?

&.ns

Hoe groot is de verkoop/winkelruimte van Praxis Geldermalsen
(in vierkante meters)?

L¿/8ú ln 7

{1t(þ

//054/l

o(wnrfno¡
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De laatste sponsorvraag; de gemeente West Betuwe vraagt u
om in vijf steekwoorden een typering te geven van de inwoners
van de gemeente West Betuwe.

G EM EENTE

Categor¡e:
Sponsorvragen

WHgT
BETUWE
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HELLO
MY NAME IS

Whnts in n
Nanu?

Categorie:
B¡jnamen

Wat was de bijnaam van Dirk van Soelen, ooit de uitbater van
huidige café het Pandje? Het motto van zijn vader, ook
kroegbaas, was: "Geniet van het leven, opa heeft een wagon vol
pruimtabak en een tankwagen drank gebruikt en is 100
geworden."

Ðrj¿,Á tfu ólf
ln Geldermalsen was vroeger een bekende huisarts die zo een
rol had kunnen spelen in de boeken van Toon Kortooms. Hij was
als dorpsdokter zeer betrokken bij het lief en leed in het dorp en
velen van ons zijn in zijn nabijheid ter wereld gekomen. Het was
echt nog een notabele van het dorP.
Hij deed soms ongebruikelijke dingen. Zo wilde hij wel eens
weten wat er in de wachtkamer werd besproken. Daartoe
vermomde hij zich als patiënt en g¡ng tussen de mensen in de
wachtkamer zitten. Na het aanhoren van al het geklaag deed hij
zijn vermomming af en riep "Volgende". Het was daarna muisstil
in de wachtkamer. Wat was zijn bijnaam?

toÁlc¿ ftt',s
Wie waren de 3 koningen van 't Roth?
Het mogen de echte (achter)namen of bijnamen zijn.

& ,Jaa,I- (8tno1

& /rcttri ( tan ù/)

0c' ú"( (f,rnstn)
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HELLO
MY NAME IS

WMTinn
Nnnu?

Categorie:
B namenaa

U

Wat was de echte naam van de "Hengstenlul" of "Boer"?

5fan 
us ra¿. t-.{rrn

Waarom heette hii zo?

û/s

Bertus Janssen woond
z'n buurman Anton Kruger en ging met zijn scharrel Klaartje de
Kluit naar Parijs. Blijkbaar hebben ze het nog gehaald ook. Toen
hij terug kwam, was de auto kapot. Bertus had twee bijnamen.
Noem ze allebei.

û, cc, rle ,4'ûu/

/t- /nep,.tr.nft/¿1

Wie werd De Pruts genoemd? U¡t de Kerkstraat, later is hij naar
het Laageind gegaan.

C¡¿r2 /fanzr.nrz/ì U" Y- ¿,x¿d xci 
izØr-trn/'

Wat deed hij voor zijn levensonderhoud?

Wie was de vader van Mors de Vot?

Xt)on //r21 ¿/ 
"e 

îZ'ntl '

/g en -/rÅa| Par'e/t'n t' s-o{apÛ4

,t ¿¿¿/

€-,/4

¿n/alnr/¿ ,F Áel farVe*er/e.
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Gel
Tijdens het schooljaar 2018 - 2019 deelde directeur Ronald van
der Vlies iPads uit aan leerlingen van de Lingeborgh.

Welke leerlingen kregen een iPad?

8't r¡Á/ârytd¿,s & t{ee'z¡ Arttt

Om hoeveel leerlingen ging het in totaal? î8o

Welzijn West Betuwe was op zoek naar jongeren, die zich in
willen zetten voor hun eigen woonomgeving. Voor welk project
was Welzijn West Betuwe op zoek naar deze jongeren?

/',yert ,J"ry a /I)cø¿

fissttt , /6 r,t)

Welke leeftijd moesten dezejongeren hebben? zV /û'{?'4'

Toneelgroep Elckerlyc bestaat dit jaar 75 iaar. Ter gelegenheid
van dit jubileum werd in april een uit 1917 geschreven stuk
gespeeld. Hoe heet dit toneelstuk?

& ilçæ Áølr¿
(/

Wie was de regisseur?

"/a. 
Itr¿os,

Een van de toneelspelers heeft ook in de tachtiger jaren in
ditzelfde stuk gespeeld. Wie is hij?

Cn*6or-,

2e
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Categorie:
Lokaal nieuws

ln 2019 konden wij in Nieuwsblad Geldermalsen columns lezen
van (in alfabetische volgorde) Arthur en Martine Eerelman-
Hanselman en Rob van Veen. Hier volgen drie zinsneden uit hun
columns. Aan u de taak te vermelden wie wat geschreven heeft.

"Ons aller "Koetjong". Een begrip in West Betuwe."

Êoú lan /é'ø

"lk denk dat mensen gewoon mensen zijn, met hun eigen
belangen en dromen."

lù,// ¿¿¿ â¿r'tn a-n' kan¿r'/nøn

"Niemand zet ztchzelf neer als saaiste gemeente van
Nederland. Dat zou best gedurfd ziin."

y'fr,rzaÉtne &¿¿,(nan, lan.æ/oa-r

Wethouder leefbaarheid, Rutger van Stappershoef, reikte in een
van de kernen van gemeente West Betuwe symbolisch een
cheque van € 1971 uit. Welke kern mocht deze pr¡js in ontvangst
nemen?

Wat werd daar voor dit bedrag aangeschaft?

/r,e¡nzcÁ'ft? [ On d¿¿ Á a¿¿ r/'3 ¡n ø /r¿ t¿2'tz/

56



Nler
Gelc

Categorie:
Lokaal nieuws

ir
Wie is de persoon rechts
op de foto?

:13lÍ:
r¡i

:

rl

I t¿,: I Ç-Áunrau
/

Voor welke pnjs neemt hij deze beker in ontvangst?
étAx'

6r'tk '&/*o¿ t'/ '1' '4ep ø /¿t¿-rri/

Aan welk bedrijf geeft deze persoon leiding?

L/rrn ú/ø/d¿¿ Æ!-/? û'h{' &*Å'éo¿

Hoe heet de tweede persoon die aan dit bedrijf leiding geeft?

/4/,'¡n t/tun Á/A/,y,r., ¿trßÅ"

Op de voorpagina van Nieuwsblad Geldermalsen staat wekelijks
een advertentie van Praxis. Voor wie is Praxis er?

t ø rt¿ ,tar>Å¿  J

Waarvoor geldt het aantal procenten korting dat steeds in de
advertentie genoemd wordt?

eétt a¿ /,'á.¿ h¿zûzZ o{*."ft/zm- tfr,â.tL ¿2./{¿zJ
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lel Categorie:

Gelc Lokaal nieuws

o

ln juni 20'19 hield Cultureel Café Geldermalsen een open
podium. Voor wie werd d¡t open podium georganiseerd?

GEMEENTE

ltzn nrl¿n¿¿n drC Yin A/in'n n ¿L:¿nlfcl een4

¿¿/r/.¿ -,(ti"/an z'i% P t7r2 padtttrn

Waar werd dit open podium gehouden?

Srlon Åzz¡i 6' 6e¿¿¿ ¡a

fro-ñ,nÍ¿ I Ct /t

Nieuwsblad Geldermalsen besteedt vaak aandacht aan
ondernemers, zoals CERATEC Geldermalsen. Waar staat
Ceratec voor?

G¿Ã.nt ra( 6t¿p7Ptc,S

Ceratec zoekt personeel. Aan welke eisen moeten zij voldoen?

Pt rr.Å ¿t sc&e ,,Ø60'€¿,t

Hoe lang bestaat Ceratec?

'3ó t it o¿
tlttv

Toen er na de verkiezingen in november vorig jaar
coalitieonderhandelingen werden gevoerd, verlieten twee
partijen plotseling de onderhandelingen. Welke twee waren dat?

wHsr
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De behandeling van de APV leverde meteen al een stevig record
op in politiek West Betuwe. Hoeveel amendementen en hoeveel
moties werden er ingediend?

"q amç2.fumøkn "n 
qg mcrlte¿

U

Hoeveel geld gaat er om in de gemeente West Betuwe?

€ lsç.M-oaa / /3¿/ n'fælz euur

Hoeveel aandelen ENECO bezit West Betuwe en welk
percentage van ENECO is daarmee in West Betuws bezit?

/7 oæ /t¿BZ; o, óQ f,
Welke raadsleden hebben de gemeenteraad van West Betuwe
inmiddels verlaten?

rc
Gel

tu

,€øfrit uart

fr*t*
S*p,*a Á,x/

8ex,o¡ttn

Hsrt v&n ,{an}ul

tVB%n ç'an fi)aa,nPtt t
. /an¿r¡¿e Hatzfmprtu 

ryn /ou.l-

f'xt5:5(/"7J

De gemeenteraad was niet blij met de gang van zaken in de
Veiligheidsregio. Hoe heeft ze dat laten merken?

Ae ¿rzaç/ sk*d'¿ t>t>/ r¡ m¿l fu eîu"{'ry-
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Categorie:
Wa,ar op de kaart

Op de volgende bladzijde zie je een kaart van Geldermalsen en
een lijst met bekende plekken in Geldermalsen door de jaren
heen. Geef op de kaart (dus niet op onderstaande foto) - met het
betreffende nummer - aan waar die plekken liggen of lagen.

1. De fabrieksspoorlijn van Wijk en Visser
2. 't Roth
3. De Stoep van Baaijens
4. De Stoep
5. Bottesteyn
6. Lingebeek
7. Gouda vastgoed
8. Meubelfabriek De Ster
9. De Chamotte Unie

Op de volgende bladzijden is de kaart tweemaal opgenomen;
één keer blanco zodat je de kaart goed kunt bestuderen en één
keer met de vakjes waarin je de antwoorden kunt invullen.
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Je vindt op de volgende bladzijde achttien fragmenten uit
poëtische teksten, van in totaal negen schrijvers. Geef
hieronder de namen van de schrijver en geef aan welke twee
fragmenten van hem/haar zijn.

Naam schrijver Eerste
fragment

Tweede
fragment

î//vL/t ko^â,3 / 7

Attn¿à m"G" M'n'dé 2 a
U

? PÁ,on
'')

ó I
Øp."kz ¿t 6

í'au n.Voturtl s l¿i

/*¿/,' 6n' éÁ _t6 /S

nL6 /t /J

lalt 1,,/eenord.á /L ß

3{*¿ø¿.Á-ft /3 /8
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Categorie:
Taal

Fragment 1

De stad waarin hij bleke huizen zag

En straten die in neveldampen dreven,

waar kinkhoest heerste, jicht en huiduitslag,

En zelfs de glimworm het had opgegeven

Fragment 2

lk lever geestlijk voedsel aan mevrouwen

die binnenkomen en alleen maar van

de allernieuwste liefdesboeken houwen

Fragment 3

Laat de touwtjes vieren van mtjn vlieger

maar hou die houvast

kijk me na kijk naar me

koffers gepakt riemen vast en daar gaan we

Fragment 4

Ja wat moet ik met een coupe de Ville

lk heb een scootmobiel, doet het goed mobiel

Hij is inmiddels niet meer gloedje nieuw

Maar als het moet doek wel een wheely van de stoep voor realll

Fragment 5

Braniac of ook wel Braintje

lk ben zo dubbelzinnig, soms neem ik een duet op in mljn eentje

Staat als een huis van de kelder tot de zoldervliering
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Categorie:
Taal

Fragment 6

Let op mün woord

We worden zo'n cyborg, een voorgeprogrammeerde robot

Op de automatische piloot

Op sterk water en brood, of op sterven na dood.

Of erger ñog, Herman Broods Modellenbureau

Fragment 7

De klinker en de medeklinker zijn

De weke onderbuik en het korset.

Dichter is hij die, schijnbaar zonder p[n,

Het vorm eloze in de steigers zet.

Fragment I
Nu hij ziet dat hij zo erg op zijn pa l[kt.

En ik zeg je dat het hem toch iets deed,

Hij wilde alles eruit gooien,

Zeggen dat het hem speet, maar wat exact wist hij het niet

Fragment 9

En dan dat metrum! Dat is uit de mode.

T Mag niet van rál de ral de ral.

Punten en komma's, jongen, zijn verboden

En denk erom: geen hoofdletters vooral.
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Categorie:
Taal

Fragment 10

Het maakt een geluid als donder

Het voelt alsof het regent

En als een idioot die de waarheid nooit zal zien

Bl¡jf ik denken dat er iets zal veranderen

Fragment 11

Ey yo we bouncen op die beat

Ey yo we stampen op die beat

We rampeneren op de vloer en 't

geeft geen ene moer

Fragmentl2

Met een lief geboortekaartje,

Afgezet met een lichtblauwe strik,

Niets vermoedend van het staartje

Dat het nog zou krijgen, kwam ik.

Fragment 13

Breng het vergulde kristal

En glazen van dromerige kleur

Behoed onze roes voo!' verval

ln overprikkelende geur

Fragment 14

Chill doe je ding ook al heb je weinig tijd

Vergeet de dagelijkse sleur, wordt door de vibe begeleid
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Categorie:
Taal

Fragment 15

KUk, ik zou je nooit kunnen veranderen

En daar ben jij niet schuldig aan

Schat, jij hoeft niet te vallen

Ja, misschien heb ik je wel pijn gedaan

Fragment 16

De inleider

is uitgeluld

Een leeghoofd

Die zijn zakken vult

Fragment 17

er komt een tijd datjullie zullen gaan liegen zoals papa heeft
gelogen tegen oma toen ik tiener was

het is een tijd dat jullie met een meid spreken en om een of
andere reden moet dat stieken gaan

dat is niet het enige jullie zullen ook dezelfde fouten als papa
dingen als roken ik hoop het niet

ik klink nu net als me moeder die mij en mijn broer vroeger
wilden behoedden

Fragment 18

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen

Zolang ik weet dat ik in wildernis,

ln steppen, stad en woud dat onderkomen

Kan vinden, deert mij geen bekommernis.
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Categorie:
Portretten

Het is niet eerlUk; we worden allemaal zo snel oud, maar
gelukkig voelje je vaak jonger dan dat je eruit zieL. Wie herkent
u op onderstaande foto's?

R

û,¿.rtaH
At?r¿.U 1,(Zn turn irtâøa¿zen\rfr4

(? hlt¿¿t'"lL Ô^,, ftnot Úr,( \oLeutnga

t{û,"

Y
.:t:,': \

r
Ël

.tt

'.#i'

¡

. aceA ,

(9. v1A.¿ o\
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Categorie:
Portretten

r
/

ã 6r .'it1

L

¡1,/kø l.|fu¿nd¿n ,./ot/rn $r¡/7-4 Puns (nr*¿d'¿

Fr' "q

* ,,-'..*

t),2 
/,Êp/, ufrlt"n nc"L /í*, L(,n 6on

"Ta turn úçf"/'j
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Categorie:
Eten en drinken

Op deze foto zijn zes soorten eten en drinken te zien die in de
loop van de jaren Van merknaam veranderd zÜn; noem de oude
merknamen van de producten op de foto.

\
!.

@,5n,//,, hu f*¡s

@f"orzt to¿t thxfr?'s (*.r'Ü

Q 6 nr r lct'{, h-¿¿ fr t fT} 's ('z'tt-t 'a)

C9 Írorl¿n t>¿z T^t'x

lZe ¿n fr¿z (j*¿>c¿sl'o r./-e Lrtüef?

@ f'u d afrrl é¡e 4¿¿ l.Lppr:/'>tu /þ// /
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Categorie:
Eten en drinken

Proost! We hebben niet alleen de ingrediënten, maar ook de
letters van vijf cocktails gemixt. Welke cocktailnamen staan
hier?

urdiaqii

t r/.lt"tLr

oenggg

(:îãnåîf

somoweulcm

,í?osCr¡tn¡ f/Ltr(e

comnotllis

''7ãnc (¡2 //, rts

h ikrwkccn iehstoase k

kPz ¿r-a //ecÅ ¿tt' l/t a' ¿'cÍ

ln onze gemeente staat een oud schakelstation van de Nuon uit
1951 . Daarin is een restaurant gevestigd. Hoe heet dit
restaurant?

k, /spann try¡ Hd 5&+ocz'n /tz¿' ö
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Categorie:
Eten en drinken

Wat voor eten zie je op de vol ende detailfoto's?

6os u.i//s, þt¿r' Ca-c'c,âu' fa^n,t^/rn&

þagnz//r' /r¿en4oo,/

/roÁc;,tm"øl¿.oot¿. lh¿,./orn
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Categorie:
Eten en drinken

ln de gemeente West Betuwe kun je prima een hapje buiten de
deur eten. Noem drie restaurants in onze gemeente die een dier
in de naam hebben.
o,&. :

& Xa¿Á-end¿ i'*' .¿--t:l//? ,/ 2tC,.4."fJ

€n

Bij welke horecagelegenheid in onze gemeente kun je ook een
ronde boot huren waarop je dobberend op het water kunt
barbecueën?

Ê¿tsl ú-â/ ,tt ,(/,en,rt¡ . fre/ 86q ton¿¿(J
Er zijn ook verschillende lekkere lokale drankjes. ln welke
bierbrouwerij in onze gemeente worden onder andere
Nachtvorst en Vriendenbier gebrouwen?

1 kiuranl7b

Drie jongemannen uit Geldermalsen brouwen onder andere een
blond biertje en een red ale. Hoe heet hun VOF?

itrar"#.éuis¿

felcrzþ tc Zo¿aan //1 tns¡ y /

Pno r¿nd t¡") &:¿'( 7 ¡-/eakff tc Jøa€,fi. tn L/uzpa

Liever zelf brouwen of distilleren? Dat kan ook in onze
gemeente. Waar kun je dat leren?

,J" ilfffrt-t:¡nd
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t: Categor¡e:
Spelletjes

Herken je de spelletjes op de volgende foto's?

Geef bij iedere foto de naam van het spel.

2a

*rîrt

óatt l'oú

TLro,ryrr nr)/g

ilo-tefn"t¿,

¡ri'+

s'/ o
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tl Categor¡e:
Spelletjes

Herken je de spelletjes op de volgende foto's?

Geef bij iedere foto de naam van het spel.

:.t

a

I{tÈu

j

m)rrlt to,é.tr¿ 6ú{r¿ ,2-,s/c

F.

f

fi, ¡2,;¡2n/ fu-r'u, al /rt¿¿¿u I Û7ho"r3
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TEMWffi Categorie:
Op volgorde

Je hebt nog maar één taak... Soms is het heel eenvoudig om
punten te verdienen of géén punten te verliezen: lever alle
vellen van dit boekje in de juiste volgorde in!

Tip: rechtsonder staan paginanummers...
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