Teamnaam

:

Teamnummer

:

Contactpersoon

:

Mailadres

:

Kwislocatie

:

Voorwoord
Vridos bestaat 75 jaar. Dit jubileum was reden genoeg om dit het gehele jaar
2018 uitgebreid te vieren. Naast feestelijkheden in sportzaal Neerpolder en in De
Doetse Kom leek het het Bestuur van Vridos een goed idee om alle inwoners van
Giessenburg bij dit Vridos-jubileum te betrekken. En zo is de opzet van deze
Dorpskwis ontstaan.
De vragen zullen voor de meesten niet makkelijk zijn. Ze gaan veelal terug in de
tijd. Maar door slim gebruik te maken van alle denkbare hulpmiddelen en mensen
kom je toch een heel end.
We hopen dat de deelnemende teams veel plezier beleven aan het maken van de
kwis. Wie weet slepen jullie één van de mooie geldprijzen in de wacht of de
heerlijke poedelprijs!
We zien jullie aan het eind van de avond terug om het kwisboek in te leveren en
het zou leuk zijn om jullie allemaal op 23 november bij de prijsuitreiking weer te
treffen.
We wensen jullie dan ook heel veel plezier en succes toe met het maken van deze
eerste Giessenburgse Dorpskwis.

Namens het bestuur van Vridos,
De Jubileumcommissie.
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KWISUITLEG
Voor de zekerheid leggen we nog even beknopt uit hoe de Dorpskwis in zijn werk
gaat. Vandaag vrijdag 2 november vindt voor de eerste keer de Dorpskwis in
Giessenburg plaats. Het is de bedoeling dat je zelf een team samengesteld hebt
en een eigen locatie geregeld hebt waar de kwis vanavond gemaakt gaat worden.
Het team mag uit zoveel personen bestaan als je maar wilt (advies: minimaal 6
personen).
Tijdens de kwis mag je gebruik maken van alle soorten hulpmiddelen die je maar k unt
bedenken, zoals computers, laptops, rekenmachines, telefoons, gemeentegids, buren,
vrienden, etcetera.
De kwis bestaat uit vragen waarvan een groot percentage over Giessenburg gaat,
vragen die veelal op de eigen locatie (thuis e.d.) zijn te beantwoor den.
We adviseren jullie om de categorieën A tot en met K onder de teamleden te verdelen.
Dit vergroot de kans dat alle vragen op tijd beantwoord zijn.
Voor een aantal vragen moet een bezoekje gebracht worden aan een tweetal locaties
binnen Giessenburg, te weten:
Museum Het Regthuys, Dorpsstraat 10 en De Dorpskamer op het Tilplein. Beide
locaties zijn speciaal voor deze kwis geopend op de kwisavond tussen 19.30 uur en
22.00 uur.
Tot 23.00 uur hebben jullie de tijd om de kwis te maken en in te leveren in sporthal
Neerpolder. Niet alle vragen weten te beantwoorden of in tijdgebrek komen betekent
niet dat het team het kwisboek niet mag of kan inleveren. Immers andere teams zullen
ook met dit tijdsgebrek worstelen of heus niet alles goed hebben beantwoord.
Tijdens de kwisavond kunnen er foto’s en video worden gemaakt. Hiervoor zijn
gegevens zoals naam en locatie van het team doorgegeven aan de fotograaf en filmer.
Mogelijk kunnen deze foto’s en film gepubliceerd worden of getoond worden tijdens de
prijsuitreiking. Ben je vergeten bij inschrijving aan te geven dat jouw team dit ongewenst
vindt dan kan dit altijd nog. Zeg het tegen de fotograaf of geef het nu alsnog door.
We zien jullie vanavond voor 23.00 uur terug in de sportzaal Neerpolder om het
kwisboek in te leveren.
En dan wordt het wachten geblazen tot 23 november 2018. Op deze vrijdagavond
worden in de kantine van sportzaal Neerpolder de prijswinnaars bekend gemaakt. En
natuurlijk nagepraat over de vragen en oplossingen. We hopen de teams dan allemaal
terug te zien.
Prijzen
1e prijs
: €100,00
2e prijs
: € 75,00
3e prijs
: € 50,00
Poedelprijs : Verrassing!
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DE DORPSKWIS BESTAAT UIT DE ONDERSTAANDE
HOOFDSTUKKEN

A. PUZZELEN
B. VERENIGINGEN
C. ONZE GEMEENTE
D. MIDDENSTAND
E.

TOPOGRAFIE

F.

HET SPOOR

G. DE STRAAT OP
H.

HET MUSEUM,

I.

DE DORPSKAMER, vanavond geopend van 19.30 uur

J.

DE SPORTZAAL

K. VARIA
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vanavond geopend van 19.30 uur tot 22.00 uur
tot 22.00 uur

A. PUZZELEN
Bekende Giessenburgers of personen die uit Giessenburg kwamen, soms cryptisch
omschreven. Een aantal is niet meer in functie of onder ons.
1. Deze vier Giessenburgers hadden geen e-bike nodig om rap te zijn :
H.....
M...
W......
K....
2. Heeft gedanst voor de oma van Alexia :
3. Broers die werken met zeer hoge temperaturen :
4. Bestuurder die zorgde dat er brood was :
5. Woonde ooit in ons dorp en had Schatjes van kinderen :
6. Schoot plaatjes met een koninklijk karakter :
7. Knipte kraaiend :
8. Tapte piepend de glazen vol :
9. Als deze secretaris flink afkoelt, kun je over hem schaatsen :
10. Bankdirecteur, let op de centjes! :

11. Lijkt paarden te beslaan, maar plakt banden :
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12. Varende heelmeester :
13. Romans schrijvende familieleden :

Bij de de laatste twee namen moet de letter n toegevoegd worden.
14. Superieure predikant :
15. Gezette bovenmeester :

Husselen met letters (er moet zelf nog een letter bijgevoegd worden)
16. Welke twee evenementen in onze gemeente zijn verstopt in deze zin?
"Goede vak daalt nog ver."
a.
b.
Over welk bedrijf in ons dorp gaat deze zin?
17. “Laat activiteit maar weg bij het adres en je hebt de naam van een zaak.” :

Over welke gebouwen gaan de volgende zinnen?
18. Het kan verkeren in die tuin met senioren. :

Ooit bedoeld voor een vogelsoort, nu komen er van “divers pluimage.” :
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B.

VERENIGINGEN

19 Over hoeveel jaar hoopt vv. Peursum haar eeuwfeest te vieren?

20 Welke club in ons dorp, die met twee ballen meer speelt, is dit jaar een
halve eeuw oud?

21 Het huidige sportpark is niet de eerste locatie van vv Peursum, maar de :

22 Welke vereniging, die wedstrijden afwerkt in ons dorp, voert rivieren in haar
naam?

23 Welke Giessenburgse vereniging met een klassieke naam, zou in het
Nederlands heten : " Vanaf het begin?”

24 Welke Giessenburgse vereniging is vernoemd naar iemand uit de 17e eeuw?

25 Welke vereniging resideert naast onze sportzaal?

26 Hoeveel ijsclubs telt onze gemeente?
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27 En hoeveel voetbalcubs?

28 Welk van die clubs is ontstaan uit een fusie?

29 De naam van die club (28) betekent :

30 Hoeveel voetbalclubs zal onze gemeente over twee maanden tellen?

31 Welke club daarvan speelt op de plaats, die aangeduid wordt als het
centrum van de Alblasserwaard? Schrijf de volledige naam op.

32 Welke sport/welk spel kun je beoefenen in de tuin van de Til?

33 Wat voor een soort vereniging draagt de naam : "Het Blok"?

34 In welk dorp binnen onze gemeente moet je met clubs slaan ?

35 Wat zijn de twee pijlers van de vereniging Credo?

36 De Giessenburgse vereniging die niet alleen de eigen boontjes dopt, maar
ook zaait en oogst, heet :
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C. ONZE GEMEENTE
verleden - heden - toekomst

37. Hoe lang heeft de gemeente Giessenburg bestaan?

38. Hoeveel burgemeesters heeft deze gemeente gehad?

39. Wie was de eerste Heer van Giessenburg?

40. Giessenburg is ontstaan uit de dorpen (3) :

41. Welke dieren zien we op de wapens van de dorpen van Giessenlanden? (3) :

42. Hoe heet het villapark op het schiereiland in Giessen Oudekerk?

43. De camping, die in Giessen Oudekerk lag, heette :

44. In “het dorp van de gondelvaart” ligt het dichtst bijzijnde weerstation.
Welke temperatuur geeft dat station vanavond aan om 21.00 uur?

45. Onze gemeente wordt binnenkort samengevoegd met de gemeente :
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46. De nieuwe naam wordt :

47. Over hoeveel weken (afgerond) gaat dat in ? :

48. Welke stad komt dan binnen onze gemeentegrenzen te liggen ?

49. En welke drie steden (met stadsrechten) liggen dan in onze
buurgemeenten ? :

50. We krijgen er ook een Avonturenboerderij bij.
Hoe heten de twee bewoners?
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D. MIDDENSTAND
51. Welke specifieke lekkernij wordt verkocht tegenover een voormalige
overzetmogelijkheid?

52. Bij welke middenstander aan de Giessen moet je volgens de leuze plezier
hebben en kleur bekennen?

53. Veehouder Ronald Vonk uit Giessenburg deed ooit iets bijzonders met een
kleur. Welke kleur?

54. De naam van het bedrijf in het zuiden van ons dorp staat op het bord, dat
de groenteman vast houdt. Welke naam?

55. Bij welke zaak zie je twee beschermde, zeldzame dieren in het logo?

56. De achternaam van de eigenaar van die zaak is:
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57. Hoe heet de zaak waarvan een bevallig, slank dier met hoorns op zijkant van
de bedrijfsbus te zien is?

58. De twee complexen van het landelijk winkelcentrum aan de Doetseweg zijn :

a.

b.

59.
Samengevoegd hebben
zij ook een naam:

60. Hoeveel ondernemingen telt dit centrum?

61. Een van de ondernemingen is vernoemd
naar een Marokkaanse kookpot :

62. Tegenwoordig maakt men er hekwerken. Aan de bovenkant van de
12

voorgevel is te lezen welk eindproduct deze fabriek vanaf zo’n eeuw
geleden ruim 50 jaar lang verliet. Dat zijn :

63. Hoe heette de winkel in ons dorp die overging in de Albert Heijn?

64. Wat was de naam van die winkel weer daarvoor?

65. Als je in 1966 naar die winkel moest bellen
vanuit Giessenburg, welk nummer draaide je dan?

66.

Een bekend persoon op de markt in Giessenburg.

Naam : …………………………..

,de ………………………… koning van de Alblasserwaard

Zijn vervoermiddel heet een ijzeren ………….

E.
13

TOPOGRAFIE : STRATEN, WEGEN, LANEN ENZ.

67. Aan hoeveel gemeenten grenst Giesenlanden?

68. De meest oostelijk gelegen kade in onze gemeente is de :

69. Deze kade ligt niet in de landstreek Alblasserwaard, maar in de :

70. In welk dorp is het begin van de Giessen?

71. Hoe wordt deze plek genoemd?

72. Hoe heet de provinciale weg, die onze gemeente doorsnijdt?

73. Door welke watergang werd het voormalige dorp Peursum doorsneden?

74. Op meerdere verkeerspunten (wegen, spoorwegen,waterwegen)
in onze gemeente vinden we verkeerslichten, bestemd voor rijdend
verkeer. Op hoeveel punten ?

75. Hoeveel verschillende postcodes telt Giessenburg?
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76. Een weg in Giessenburg, die geen postcode kent, is bijvoorbeeld :

77. In plaats van Breestraat wordt meestal gesproken over:

78. De brug tussen Muisbroek en de Lage Giessen heet :

79. Het wandelpad dat daar loopt, is het :

80. De brug op de Slingelandseweg, vlak bij de N216 heet :

81. In hoeveel straatnamen in Giessenburg is een voornaam verwerkt?

82. Over welke straatnaam in Giessenburg zong Eddy Christiani in 1953?

83. De som van alle huisnummers die een priemgetal zijn in de Burgemeester
van der Bruggelaan is:

84. Welke straat staat al ruim 10 jaar geprojecteerd op de kaart (zie p. 20),
maar bestaat nog steeds niet :

85.
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Welke straat in ons dorp is

vernoemd naar de locatie waar touw werd

gedraaid ?

86. De twee letters in de postcode worden ook wel gebruikt als bestaande
woorden of afkortingen.
Schrijf de antwoorden plus de straatnamen uit ons dorp op.
Een voorbeeld is hieronder al gegeven.

Een Nederlandse groet :

Een Latijnse groet:

Een Nederlandse voetbalcub :

Een bloedwaarde:

Een stroomsoort:

Een brandstofmerk:
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HA

Doetse Vliet

Een Romeins jaartal:

Een kledingstuk:

Een televisiemerk:

Een supermarkt:
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F. HET SPOOR
87. Hoe wordt de spoorweg (lijn), bestemd voor personenvervoer, die langs
Giessenburg loopt, genoemd?

88. De naam van de vervoerder is niet de NS, maar :

89. Als je wilt reizen met de trein van Boven Hardinxveld naar Dordrecht, op
welk perron stap je dan in, het noordelijke of het zuidelijke?

90. Hoeveel stations liggen tussen Dordrecht CS en Geldermalsen?

91. Een van de treinstellen draagt de naam van een bekende voetballer uit
Gorinchem, die in de jaren 30 van de vorige eeuw voor Oranje uitkwam.
Wie?

92. Dit spoorwachtershuisje stond tot aan het eind van de vorige eeuw in ons
dorp. Welk getal stond op de gevel?
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93. In 1923 gebeurde op deze plek iets, waardoor Giessen-Nieuwkerk enkele
jaren later nationale bekendheid verwierf. Wat gebeurde er dan

94. De andere lijn is een goederenlijn. Hoe wordt deze genoemd?

95. Welke prominente gast kwam 25 jaar geleden naar de Til om uitleg over
deze lijn te geven?

96. Waarmee werd haar dienstauto bekogeld?
97. De naam van de dame op het plaatje is :
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G. DE STRAAT OP

98. Op deze kaart van Bing maps is een straat niet correct gespeld. Welke?
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99. Hoe oud is dit huis in jaren?

100. In welk vak is deze foto genomen?

Vak A2
101.

Welke dienst wordt op dit adres verleend?

102.
Boven dit adres, in de dakgoot, vormen metalen letters de naam van
een bedrijf.
Welke naam?
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103.

Dit huis is een van de 7 witte huisjes. Het heeft huisnummer :

104.

Welke naam staat precies op de gevel ?

105.

Voor wie werden de huisjes oorspronkelijk gebouwd?

106.

Welke voertuigen mogen
niet parkeren in het dorp?

…………….. m
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……………m

107.
Aan welke weg vinden we deze boerderij ?

108.
Hoe noemen we de gevelsoort ?

109.
Boerderij in Peursum (bij de theekoepel)

Wat voor een soort venster is het ronde raam?
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110. Hoe worden de welvingen boven de middelste vensters genoemd?
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111. Wanneer is de Hervormde kerk in Giessenburg herbouwd?

112. Je ziet er fraaie wandborden. Hoe wordt zo’n bord
genoemd?

113.Giessen Oudekerk. Wat stelt de kleine toren,
die tegen de grote gemetseld is, symbolisch voor?

114.De klok uit de kerktoren is tijdens de Spaanse
overheersing weggehaald.
Waar schijnt deze nu te zijn ?

115.Dit mooie kunstwerk zien we aan de westkant van ons dorp. Bij
welke bekende fotograaf?
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H. MUSEUM HET REGHTHUYS, Dorpsstraat 10
De antwoorden bij deze vragen vind je in het museum.

116.Het museum is ……………….. uur in de week geopend

117.Deze 19e eeuwse Heer heeft belangrijke boeken
geschreven. Wie was hij?

118.Waar kwam deze tapkast oorspronkelijk vandaan?

119.
Welk verzoek kregen de heren schippers?
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120.Hoeveel liter is de inhoud van alle
flesjes tesamen?

121.Uit welke landstreek is dit stuk aardewerk
afkomstig?

122.Nee, deze kar op de schervenzolder is geen Eftelingattractie, maar heeft
wel dezelfde naam. Je kunt je verplaatsen door de stok te duwen en te trekken.
De naam is :
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123.Van welk materiaal is deze landkaart voor piloten
gemaakt ?

124.Hoeveel vliegtuigen zijn er tijdens de oorlog neergestort in Giessenlanden?

125. Welke twee oldtimervliegtuigen maakten een flypast over het dorp bij de
onthulling van het monument?

126.Hoe heet dit tafelonderdeel ? Let op de inhoud.
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127. Van welk werktuig is dit een onderdeel ?

128. Hoe oud is de haardplaat, die in de stijlkamer te vinden is?

129.Waar werd de hennepbraak voor gebruikt?
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I.

DORPSKAMER ,

ADRES : BREESTRAAT / TILPLEIN

De antwoorden bij deze vragen vind je in de Dorpskamer .

130.De letters die als slinger in de dorpskamer hangen, vormen samengevoegd
een woord, dat al jaren een begrip is in ons dorp. Husselen maar!

131.Kijk naar de plaatjes. Je kunt hieruit twee dorpen van Giessenlanden
afleiden. Welke?

132.Vraag om een enveloppe met puzzelstukjes. Plak de stukjes op de juiste
wijze op de achterkant van dit vel.
Je ziet nu een woning, gebouwd in 1913.
Deze woning heeft ongeveer een eeuw lang dienst gedaan als
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Kijk naar de beelden van Giessenburg en beantwoord de vragen
Filmpje 1: de gebroeders Boer.

Kijk naar een fragment uit de TV Rijnmonduitzending “7 minuten” over
gebroeders Boer hekwerken. Lange staven ijzer worden geknipt, gebogen,
gesmeed enzovoorts, om de zaak te verlaten als fraai hekwerk, zoals dit:

De bogen hebben een oorspronkelijke lengte van 1,50
meter, de breedte is ongeveer 30 cm. Dit hek heeft
een breedte van 4,90 meter.

133.Hoeveel grote staven hebben Arie en Herman nodig gehad om alle bogen
uit te kunnen knippen?
Tip: let op de handelslengte van de staven.

Filmpje 2 : de vrieskluis.
134.
a.
b.
c.
d.
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Hoeveel jaar geleden is dit filmpje opgenomen? ?
Hoeveel gezinnen huren vriesruimte?
Hoeveel liter vriesruimte krijgt ieder gezin?
Wat moet er omgerekend per maand betaald worden?

J. SPORTZAAL NEERPOLDER / VRIDOS
(antwoorden te vinden in de bijlages van dit kwisboek).

135.In 1955 was er een Vridosuitvoering in de tuin van de heer Schreuders.
Waar was dat precies?

136.De totale toegangsprijs voor een gezin (man, vrouw, 3 kinderen) was:
fl.

137.In de winter was de uitvoering in een zaal in het dorp.
Van wie was die zaal ?

138.Welk lied werd gezongen voordat de aanwezigen op de uitvoering welkom
werden geheten ?

139.Voor een inzamelingsactie voor nieuw turnmateriaal werd geld opgehaald
middels een B…………………………………….

140.Wie is de bedenker van de naam Vridos ?
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141.Met vv Peursum werd een gezamenlijke sportdag gehouden. Waar precies?

142.Welke bekende Gorcumse muziekvereniging trad bij die gelegenheid op ?

143.Er werd in de krant een oproep gedaan voor een gymnastiekafdeling op de
woensdagavond. Voor welke doelgroep?

…………………………………… dames

144.Hoe was de sfeer tijdens de eerste naoorlogse ledenvergadering, waarin het
gehele bestuur aftrad ?
Gespannen / geagiteerd / gelaten / geanimeerd / grimmig

145.Waar komt Vridos vandaan volgens het clublied?
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K. VARIA
146. Op de Giessen vaart soms een zonaangedreven boot. Hoe heet deze ?

147.Waarmee had het windpark in Giessenburg vorig jaar de landelijke primeur?

148.Van welke kunstenaar staat in de meeste dorpen binnen onze gemeente een
kunstwerk?

149.Deze verslaggever groeide op in ons dorp. Wie is hij?

150.In 1974 is wetenschapper Lodewijk Brunt afgestudeerd middels een
proefschrift over ons dorp. Wat is de titel van het boek daarover?

151.Welke gefingeerde naam heeft Giessenburg in dat boek?
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152.Uit welke plaats kwamen volgens Brunt de onruststokers?

153.In welk jaar werd de eerste Gondelvaart gehouden?

154.Ter ere van welke gelegenheid was dat?

155.Hoeveel Gondelvaarten zijn er na die eerste nog geweest?

156.In het Alblasserwaardse landschap zijn sporen van rivierduinen uit de ijstijd te
vinden. Hoe worden deze genoemd?

157.En hoe worden de kolkgaten, die overbleven na overstromingen genoemd?

158…………. is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en
burgers die zich inzet om de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden zodanig te
beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de
toekomst.

Om welke vereniging gaat het?
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159.Stel, dat de totale grondoppervlakte van onze gemeente aan de inwoners
wordt gegeven. Hoeveel hectaren land krijgt ieder dan, afgerond op
1 decimaal ?

160.De zin en onzin van Wikipedia:
Traditioneel werd pepermunt vaak gegeten door het protestantse kerkvolk onder
de (soms ellenlange) preek. Daarbij was ………………………. het merk van de
gereformeerden en …………………… van de hervormden.
Verbind de rolletjes pepermunt met de juiste kerk (volgens Wikipedia).

161.LAATSTE VRAAG: SCHAT BIJ INLEVERING VAN HET KWISBOEK HET AANTAL
KURKEN IN DE GLAZEN VAAS DIE OP DE BAR IN KANTINE NEERPOLDER STAAT.
HET AANTAL IS:
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BIJLAGES
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VRIDOS clublied
Wie wil gaan turnen die gaat aan VRIDOS
de club uit de Giessenstreek
Voor jong en oud, voor groot en klein
moet je voor turnen bij VRIDOS zijn
Aan het rek en ringen en brug en paard
zijn wij voor geen kleintje vervaard
Kom laat ons proberen het zal wel gaan
dus sluit nu bij VRIDOS aan

42

43

44

45

46

47

