Een initiatief van
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SPELREGELS
Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!
A. Iedere teamcaptain ontvangt een quizboek en een antwoordenboek; beide losbladig.
B. In het quizboek zijn 11 categorieën opdrachten en vragen opgenomen:
1. Creatieve opdracht
2. Er op uit (buitenopdrachten)
3. Ons mooie Huissen
4. Wat gebeurde er in het afgelopen jaar?
5. Wat weet de Huissenaar van Lingewaard?
6. Huusses
7. Muziek
8. Eten en drinken
9. Sport, spel en verenigingsleven
10. Breinbrekers
11. Onze slimme sponsoren
Elke categorie begint met een korte toelichting en heeft een eigen paginakleur. Deze
kleur correspondeert met de kleur van de bij elke categorie behorende antwoordbladen in het antwoordenboek.
C. Puntentelling
Ieder goed antwoord op een vraag of subvraag in de categorieën 3 t/m 11 levert 1
punt op. Ieder team krijgt een joker, die aan een categorie toegewezen kan worden.
Hierdoor verdubbelt het totale aantal behaalde punten voor die categorie.
Voor de creatieve opdracht en de categorie “Er op uit” (buitenopdrachten) geldt een
afwijkende puntentelling, welke per opdracht is beschreven.
Het team met de meeste punten wint.
D. Antwoorden in het antwoordenboek
De antwoorden op de vragen en de resultaten van de opdrachten dienen te worden
ingevuld in het bijgeleverde antwoordenboek. Bij multiple choice vragen alleen de
letter aangeven van het juist geachte antwoord. Aan niet of slecht leesbare antwoorden of bij gebrek aan eenduidigheid van het antwoord worden geen punten toegekend. Op het voorblad van het antwoordenboek vermelden op welke categorie de
joker wordt ingezet.
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E. Hoe inleveren?
Het antwoordenboek wordt uitgereikt in een snelhechter. Bij inleveren moeten alle
bladzijden weer in de juiste volgorde in de snelhechter zitten en de voorpagina moet
voorzien zijn van de naam en het nummer waaronder het team is ingeschreven. Het
resultaat van de creatieve opdracht wordt los bijgeleverd en is eveneens voorzien van
teamnaam en nummer. Het quizboek mag worden behouden.

F. Wanneer inleveren?
Het ingevulde antwoordenboek en het resultaat van de creatieve opdracht moeten op
vrijdag 14 oktober 2016 worden ingeleverd in De Buitenpoort om uiterlijk 23.00 uur. De
klok op teletekst is maatgevend. Te laat ingeleverd betekent uitsluiting.
G. Deelname aan de quiz
Deelname aan de quiz is geheel op eigen risico en verantwoording. Neem bij de buitenopdrachten altijd de verkeersregels en veiligheidseisen in acht. Draag als je de straat op
moet een veiligheidshesje en respecteer de sociale omgangsvormen.
Je mag tijdens de quiz gebruik maken van alle denkbare hulpmiddelen, zoals internet,
sociale media, hulplijnen etc.
H. Uitslag
De uitslag van de quiz wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking in De Buitenpoort op vrijdag 21 oktober 2016 vanaf 20.00 uur.
Over de uitslag van de quiz kan niet worden gediscussieerd en/of gecorrespondeerd.
De juiste antwoorden worden op de website geplaatst.

I. Categorie Huusses
De vragen in deze categorie zijn opgesteld door de sectie Heemkunde van de Historische
Kring Huissen en geldt tevens als het Huissens Dictee 2016. De antwoorden worden door
de sectie Heemkunde nagekeken. Tijdens de uitslagavond maken zij bekend welk woord
als mooiste nejje Huussese woord 2016 als verzamelnaam voor superfoods wordt uitgekozen.

Iedereen veel plezier toegewenst namens Rotaryclub Arnhem-Huissen!
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Hoofdstuk 1: Creatieve opdracht

Opdracht
Verbeeld op creatieve, originele en/of ludieke wijze "Huissen 200 jaar Nederlands".
De opdracht kan ruim worden opgevat. Denk aan een sculptuur, een gedicht, een schilderij, een fotocollage, een sketch (filmpje) of zelfs een uiting met muziek en zang
(filmpje).
Het werkstuk moet een handzaam formaat hebben en achteraf beoordeeld kunnen
worden. Dus geen life-voorstellingen bij het inleveren.
Beoordeling
De samenstelling van de jury zal worden afgestemd op de variatie in de aangeleverde
producten.
Puntentelling
Eerste plaats: 30 punten
Tweede plaats: 25 punten
Derde plaats: 20 punten
Vierde plaats: 15 punten
Vijfde plaats: 10 punten
Voorts voor elk ingeleverd product: 5 punten.
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Hoofdstuk 2 ER OP UIT
Dit onderdeel van de quiz bevat een aantal vragen en opdrachten waarvoor de teamcaptain een of enkele leden van zijn team op pad moeten sturen. Per opdracht kunnen dat andere leden van het team zijn. De gevraagde antwoorden en behaalde scores dienen te
worden vermeld in het antwoorden boek. Op het schema hieronder is te zien welk team op
welk moment waar verwacht wordt.
nummer

Fitness

Museum

Wijnproeven

Mysteryguest

1 en 2

19.30 – 19.40

20.10 – 20.20

21.00 – 21.10

21.50 – 22.00

3 en 4

19.40 – 19.50

20.20 – 20.30

21.10 – 21.20

19.30 – 19.40

5 en 6

19.50 - 20.00

20.30 – 20.40

21.20 – 21.30

19.40 – 19.50

7 en 8

20.00 – 20.10

20.40 – 20.50

21.30 – 21.40

19.50 - 20.00

9 en 10

20.10 – 20.20

20.50 – 21.00

21.40 – 21.50

20.00 – 20.10

11 en 12

20.20 – 20.30

21.00 – 21.10

21.50 – 22.00

20.10 – 20.20

13 en 14

20.30 – 20.40

21.10 – 21.20

19.30 – 19.40

20.20 – 20.30

15 en 16

20.40 – 20.50

21.20 – 21.30

19.40 – 19.50

20.30 – 20.40

17 en 18

20.50 – 21.00

21.30 – 21.40

19.50 - 20.00

20.40 – 20.50

19 en 20

21.00 – 21.10

21.40 – 21.50

20.00 – 20.10

20.50 – 21.00

21 en 22

21.10 – 21.20

21.50 – 22.00

20.10 – 20.20

21.00 – 21.10

23 en 24

21.20 – 21.30

19.30 – 19.40

20.20 – 20.30

21.10 – 21.20

25 en 26

21.30 – 21.40

19.40 – 19.50

20.30 – 20.40

21.20 – 21.30

27 en 28

21.40 – 21.50

19.50 – 20.00

20.40 – 20.50

21.30 – 21.40

29 en 30

21.50 – 22.00

20.00 – 20.10

20.50 – 21.00

21.40 – 21.50

1

16

57 Warmoezeniers

10 Vrienden van Huissen

2

7 Rijnveste

17

3

13 Team 13

18

54 Beide Zussen 2.0

4

18 Quizvlinders

19

12 Team Allegaartje

5

35 Scouting Dannenburcht

20

59 Jonge zwaone, ouwe zwaone

6

30 de Klepperman

21

14 Lingewaard.nu

7

26 Gilden Huissen

22

17 Rotary Lingewaard

8

16 Wereldwinkel

9

52 Exotherm

10

24
25

3 Stichting Exodus

11

48 de Piraten

12

37 Quizzmasters

13

25 Van alles wat

14

15 Team 15

15

23

60 Buurtvereniging Hoeve

26
27
28
29
30
5

9 OBC Huissen

Hoofdstuk 2 ER OP UIT

2.1. Hoe fit is uw team?
Het is bekend dat een fit lijf mee helpt aan een scherpe geest. Daarom dit jaar ook een test
wie het fitste team heeft. Hiervoor wordt u met twee leden van uw team – een man en een
vrouw – verwacht bij Sportsereen , Blauwenburcht 3 in Huissen. Dit is aan het parkeerterrein
van RKHVV.

Wat is de bedoeling? Met een paar eenvoudige testjes wordt de fitheid van beide deelnemers van uw team bepaald. Leeftijd en geslacht worden meegewogen in de uitkomst, zodat
een eerlijke score ontstaat.
Sportkleding is niet nodig, maar zorg dat je je makkelijk kunt bewegen. Het fitste team wordt
beloond met 10 punten, de tweede plaats met 8,derde plaats met 6 etc. Uw score dient vermeld te worden in het antwoordenboek; voorzien van een paraaf van degene die de test afneemt.
We zijn benieuwd wie er als fitste team uit de bus komt en of zo bewezen wordt dat een gezond lijf bijdraagt aan een scherpe geest.
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Hoofdstuk 2 ER OP UIT
2.2. Wegwijzers
Rond de kom van Huissen staan twee ANWB-wegwijzers: op de rotonde bij de Arnhemse
Poort, en bij de aansluiting van de Veerweg.

Drie vragen over deze wegwijzers:

A. Wat is de optelsom in kilometers van de afstanden die op deze borden staan vermeld?
B. Welke plaatsnaam komt op deze twee borden het minst voor?

C. Achter welke plaatsnaam staat op een van de twee borden een foutieve afstand?

De antwoorden vermelden in het antwoordenboek. Voor elk goed antwoord ontvangt u 3
punten, dus maximaal 9 punten.
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2.3. Bezoek aan het Historisch Museum “De Hof van Hessen”.
In het stadsmuseum aan de Vierakkerstraat is een kleine puzzeltocht uitgezet. Hieronder
staan tien vragen over het tentoongestelde. De antwoorden dienen in het antwoordenboek
te worden ingevuld. Voor elke goed beantwoorde vraag ontvangt u een punt. Dus maximaal
zijn 10 punten te scoren.
2.3.1 Door welke heilige word je verwelkomd in de gang van het Stadsmuseum?

2.3.2 Wie heeft de vitrine geschonken, waar de op foto 1. getoonde
kruik in staat?

Foto 1

2.3.3 Hoe lang bestond in 1762 het gebouw, waarin thans het Stadsmuseum gevestigd is?
2.3.4 Noem twee overeenkomsten tussen de poster "600 jaren stad" en de ambtsketen
(van burgemeester Terwindt).
2.3.5 Uit welk jaar stamt de grenspaal van "Huissen", die stond op de Weteringse Wal?
2.3.6 Uit welke eeuw stamt het lederen kinderschoentje versierd met verf?
2.3.7 Welke schoolmeester woonde er in dit gebouw in 1917?
2.3.8 Cryptisch: In 1686 zat er al een schimmel aan. In welk gebouw was dat?

2.3.9 Van welk voorwerp is dit (zie foto 2) een onderdeel?

Foto 2

2.3.10 Waarvoor diende dit ‘gereedschap’? (zie foto 3.)

Foto 3
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2.4. Wijnproeverij
In het wijnhuis aan de Markt worden drie rode wijnen blind geproefd.

A. Welke van de drie is de Stadswijn?
a.

is de Stadswijn

b.

is de Stadswijn

c.

is de Stadswijn

B. Van welk druivenras is de
Stadswijn gemaakt?
a.

Pinot Noir

b.

Negroamaro

c.

Crianza

C. U proeft ook een rode wijn die
"hout" heeft. Welke van de drie is
dat?
a.

de Spaanse Rioj

b.

de Franse Pinot Noir

c.

de Italiaanse Negroamaro

Voor elk goed antwoord ontvangt u 3 punten; dus maximaal 9 punten.
Antwoorden vermelden in het antwoordenboek.
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2.5.Wie is de mystery guest?

In de Buitenpoort zit de mystery guest..
Door vragen te stellen en te luisteren naar wat de mystery guest zegt moet je er achter zien te
komen wie deze bekende persoon is.
Als je het weet moet je de naam in het antwoordboek invullen.

Alleen de achternaam goed levert 10 punten op. Weet je ook de voornaam, dan komen daar
nog 5 punten bij.

2014 Hetty Heyting

2015 Kenny van Hummel

2016 ????????

?
2.6. Maak gedurende de avond een groepsfoto en een sfeerfilmpje en stuur die naar
sqh2016@stadsquizhuissen.nl. Je krijgt hiervoor maximaal 2 punten.
Wij gebruiken een aantal van de foto’s en filmpjes op de avond van de prijsuitreiking 21 oktober.
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Hoofdstuk 3 Ons mooie Huissen

Ongetwijfeld wandelt, fietst of rijdt u regelmatig door “Ons Mooie Huissen”. Kinderen
naar school, boodschappen doen, naar uw werk, een avondje stappen of anderszins recreatief.
Heeft u dan wel aandacht voor al het moois dat ons stadje te bieden heeft? Of gunt u
zich daarvoor geen tijd en begeeft u zich jachtig van A naar B. Dat laatste zou erg jammer
zijn. Indien u belangstelling voor uw omgeving had, komt dat nu goed van pas.
Kunt U zich herinneren waar u deze bijzondere tegels, spreuken op gevels, ornamenten
aan gebouwen of de gebouwen hebt gezien?
NB. Het is geen “Buitenopdracht” dus niet gaan kijken!

3.1
Waar bevindt zich dit raam?

3.2
Welke winkel bevindt zich achter dit huis?

3.3
Wie is de eigenaar van deze winkel?

3.4
Waar is dit idyllisch plekje te vinden ?
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3.5
In welke straat staan bovenstaande huizen?

3.6
In welke straat verlaat je hier de bebouwde kom van Huissen?

3.7
Welke organisatie is gevestigd in het gebouw
met deze wandversiering
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Hoofdstuk 3 Ons mooie Huissen

3.8
Bij welk terrein hoort dit pand?

3.9
Welke kleur hoort bij dit gebouw?

3.10
Welke tekst staat onder deze afbeelding?

3.11
Hoe heet het gebouw waarin deze
afbeelding bevestigd is?
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3.12
Waarvoor werd deze doorgang in vroeger
tijden gebruikt?

3.13
Waarvoor heeft dit bouwwerk gediend?
3.14
en waar staat het?
3.15
Hoe heet zo’n bouwwerk?

3.16
Op welk gebouw staat deze windwijzer?
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3.17
Hoe heet het gebouw waarop deze zwaan is
geplaatst?

3.18
Welk gebouw is dit?
3.19
Welke architect heeft dit gebouw ontworpen?

3.20
Waarvan was deze Laurentius de patroon?
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3.21
Hoe heet deze straat?

3.22
Welk gebouw bevindt zich rechts van
de fotograaf?

3.23
Wat hebben deze gebouwen met elkaar
gemeen?
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3.24
Wie is de maker van deze twee kunstwerken?

3.25
Waar werden deze spoorrails voor
gebruikt
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3.26
Aan welke straat staat deze woning?

3.27
Wie zijn de bewoners van het gebouw waar dit ornament in/aan voorkomt?
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Hoofdstuk 4 Wat gebeurde er het afgelopen jaar

4.1.
Om scherp te blijven moeten brandweerkorpsen geregeld oefenen. Ze doen dat in de
vorm van een wedstrijd zoals in april dit jaar georganiseerd werd door het brandweerkorps Huissen. Hierbij spelen vrijwilligers levensechte slachtoffers en letten juryleden
nauwlettend op hoe er wordt geoefend door het korps.
Een van de slachtoffers was door een stroomstoot bewusteloos geraakt en moest ter
plekke snel en deskundig worden behandeld..
Wie speelde dit slachtoffer tijdens deze wedstrijd?
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Hoofdstuk 4 Wat gebeurde er het afgelopen jaar

4.2.

In één van de cafés in Huissen wordt meelallen erg op prijs gesteld.
Bezoekers van dit café kregen een liedbundel zodat de hele kroeg kon meezingen met de
liederen van vroeger.
A.

In welk café vond deze gebeurtenis plaats?
1.

Het Moment?

2.

De Kater?

3.

Arnhemse Poort?

De cafégasten werden hierbij begeleid door twee muzikanten.
B.

Welke instrumenten bespeelden zij?
1.

Accordeon en mondharmonica?

2.

Accordeon en saxofoon?

3.

Mondharmonica en gitaar?
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4.3.

“ Alleen portretten. Liefst naar levend model.
Ik wil iemand vangen op het doek.
Soms lukt dat, soms niet.
Ach ja, zo gaat dat”

Wie is hier aan het woord?

4.4.
Afscheid bij de brandweer.

Vier brandweermannen uit Huissen hebben vorig jaar november afscheid genomen na jaren actief te zijn geweest bij het brandweerkorps in Huissen.

Wie waren deze vier brandweermannen en hoelang heeft ieder bij het korps gediend?
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4.5.
Wilgen knotten.
Knotten is vaak een activiteit van vrijwilligers.
Maar omdat de ene plek niet de andere is moeten
professionals aan de slag als het gaat om knotten
van wilgen in de uiterwaarden.
De knotters gebruiken hiervoor een speciaal voertuig, waarmee ze bij moeilijk te bereiken plekken
kunnen komen.

A. Wat is de naam van dit voertuig?
B. Wat voor type voertuig is dit?

4.6. Welke locatie in Huissen is, na
jarenlange vertraging, vrijgekomen
voor woningbouw?
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4.7.

Op 16 maart 2016 is de sloop gestart voor de renovatie van het Stadhues in Huissen.
In het voormalig stadhuis komen tijdelijk 50 appartementen voor ouderen, die over twee
of drie jaar zullen verhuizen naar Sancta Maria als daar de nieuwbouw klaar is.
Die appartementen zullen dan weer verbouwd worden voor woningbouwcorporatie
Waardwonen.
Hoeveel appartementen zullen er na de 2e verbouwing zijn?
A.

30 appartementen?

B.

24 appartementen?

C.

25 appartementen?
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4.8.
Deze verbouwing naar appartementen voor Waardwonen ging niet zonder slag of stoot. Er
was voor deze verbouwing meer financieringnodig dan verwacht om de cultuurhistorische
waarde van dit monument te behouden, aldus de gemeente.
Zonder deze verhoging zou de verbouwing niet doorgaan. De oppositiepartijen hadden
grote moeite met deze extra uitgave. Uiteindelijk stemde één van deze partijen toch in met
de verbouwing.

A.

Welke partij was dit?
1.

PvdA

2.

GroenLinks

3.

D66

B.. Hoeveel extra financiering was er nodig voor deze verbouwing?

1.

€ 125.200

2.

€ 135.200

3.

€ 145.200

4.9.
Jongleren, Russisch of gamen
Schoolbestuurders prijzen elk jaar in januari hun
middelbare school aan. Want de open dagen
gaan dan weer beginnen. Jeanine Klein Willink is
directeur van het OBC Huissen.
In haar aanbeveling rept ze er over dat de school
voor elke leerling wat wils heeft.
Over welke vier richtingen heeft ze het dan?:
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4.10
Huissenaar haalt VI inside naar Jonge Kracht!
Het succesvolle tv programma Voetbal Inside RTL steunt een goed doel. Een Huissenaar
heeft een sponsorbedrag beschikbaar gesteld. Daarom komt het programma naar Huissen.
A.

Wie is die sponsor?

B.

Naar welke organisatie gaat het
geld?

4.11.
“Stroomfraude op kamp”. Lingewaard wil
dat regels ook op het woonwagenkamp worden nageleefd. Daarom was er een controle.

A.

Bij hoeveel wagens bleek er geknoeid te zijn?

B.

Waar werden de betrokkenen van afgesloten?

C.

Voor wie werd een uitzondering gemaakt?
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4.12.
Huissen heeft ook zijn bekendheid verworven met een Huissens klooster.

A.

Welke orde is hier gevestigd?

B.

Hoelang bestaan ze?

4.13.
Drie bevriende bierliefhebbers uit Huissen komen met een eigen bier voor het stadje.
A.

Wie zijn die drie bierliefhebbers?

B.

In welke plaats wordt het bier gebrouwen?

C.

Welke naam heeft het bier?
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4.14.
Huissenaren die woensdag 8 april wilden stemmen in de wijk Loovelden, moesten dat in
een container doen.
A.

Wie besliste daarover?

B.

Waar zou oorspronkelijk de
stembus staan?

4.15.
Verkeersplan centrum Huissen vraagt om handhaving.
Het verkeer in het winkelgebied van Huissen gaat stevig op de schop. Het centrum moet
autovrij worden met meer ruimte voor terrasjes.

A.

Voor welke drie verkeerssoorten verkeer worden er uitzonderingen gemaakt?

B.

Over de stelling “Huissen-centrum autovrij” kon op de site van de Gelderlander worden gestemd door de lezers. Hoeveel percent was het eens met de stelling?
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4.16
De gemeente Lingewaard wordt bestuurd door het college van B&W.
De voorzitter is mevrouw Schuurmans en zij zit de gemeenteraadsvergadering voor.

Hoeveel Huissenaren zitten er in de gemeenteraad?
4.17.
In de Raad van de gemeente Lingewaard werd vorig jaar een Initiatief voorstel over
Burgerparticipatie ingediend.

A.

Door welke politieke partij werd dit voorstel ingediend?

B.

Het voorstel werd aangenomen. Hoeveel raadsleden stemden voor dit voorstel?
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4.18. De 24-jarige Arjan Kuilenberg ging in november lopend voor het
eerst naar zijn nieuwe werk.

Bij welk bedrijf ging hij werken?

4.19. Op 10 december 2015 werd er door de dominee uit Angeren, in de protestantse kerk in Huissen, een boek gepresenteerd. Wat is de titel van dit boek?

420. In de wijk Loovelden is een hek geplaatst dat bromfietsers belet oneigenlijk gebruik te
maken van fiets- en of wandelpaden. Naar welk fruit is dit hek genoemd?

A.

Naar een Kiwi

B.

Naar een Banaan

C.

Naar een Komkommer

4.21. “Ieder jaar steunen wij een goed doel en vooral
rond de kerstdagen. Zo steken wij al een paar jaar op
Eerste kerstdag onze handjes uit de mouwen bij de Kerstherberg. En dit jaar, op Tweede kerstdag, steunen we het
tiatief van ……… …… .. …... door eenmalig een gratis
Bootcamp training te verzorgen in Huissen Stad”.
A.

Welke organisatie is hier aan het woord?

B.

Welke Stichting moet u invullen op de stippellijn ?
29
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4.22. In januari 2016 waren er drie wijkagenten in Huissen/Angeren.
Wat zijn de namen van deze drie agenten?

4.23.Wat was het thema van de Huissense
koopzondag op 17 april 2016.

4.24. Het Gemeenschapshuis Huissen-Zand
vierde dit jaar haar 40jarig bestaan op 10
april.
Waarvoor werd toen het startsein gegeven ?

4.25. Rotary Arnhem/Huissen steekt regelmatig de handen uit de mouwen (zogenaamde
hands-on projecten) en helpt mee om een
project te realiseren.

Bij welke school in Huissen heeft de Rotary dit voorjaar de handen uit de mouwen gestoken en meegeholpen om een lokaal te schilderen?
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4.26.

Welke Huissense winkel mag zich de
“gezelligste winkel” van Lingewaard noemen?

4.27. Het Exoduscomiteheeft in mei de videoclip “Stille Helden” uitgebracht. Wie zijn de
drie beschermheren van deze clip?

4.28. Waarvan was het café Het Moment
de regionale winnaar?
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Hoofdstuk 5 Wat weet de Huissenaar van Lingewaard?

Huissen streeft ernaar en slaagt er ook uitstekend in om binnen de gemeente Lingewaard
zijn eigenheid te behouden. De Huissenaar koestert zijn bijzondere historie en vele jaarlijkse hoogtijdagen. Maar is Huissen daardoor niet te veel op zich zelf gericht? Heeft de Huissenaar wel voldoende aandacht voor die nieuwe gemeente
waar men ook in woont? Kent men de dorpen Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen en Ressen? Om dat na te gaan worden de volgende
vragen gesteld. Wat weet de Huissenaar van Lingewaard?

5.1.
Parlementaire enquête in Gendt
Regelmatig vinden in ons land parlementaire enquêtes plaats; de Fyra, de bouwfraude
etc. Ooit was Gendt betrokken bij zo’n enquête. In dat kader werden door de enquêtecommissie de steenfabrieken in de Gendtse Waarden bezocht. Om welke misstand ging
het bij deze enquête?
A.

De steenfabrieken breidden hun ophoging in de uiterwaarden illegaal uit met mislukte stenen (“onkels”) en dat gaat ten koste van de ruimte voor de rivier.

B.

De steenfabrieken dumpen steeds illegaal afval in de uiterwaarden en tasten daarmee de natuurwaarden aan.

C.

De arbeidsomstandigheden in de steenfabrieken bedreigen de gezondheid van de
arbeiders die er werken.

D.

De steenfabrieken maken illegaal op grote schaal gebruik van kinderarbeid.

E.

De steenfabrieken nemen in het geheel geen maatregelen tegen de uitstoot van
rookgassen en veroorzaken daardoor ontoelaatbaar veel luchtverontreiniging.

5.2
Op bijgaande foto staat een fraai
ingerichte speellocatie.
Over deze plek twee vragen:
A.

Hoe heet het woonbuurtje waar deze speelplek ligt?

B.

Wat is de functie van deze plek
naast speel- en ontmoetingsruimte
in de buurt?
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5.3
Op bijgaande foto’s A t/m E staan vijf nieuwe gebouwen afgebeeld. De vraag is tweeledig:
A.

Geef per gebouw aan in welke kern het gebouw staat? De namen van de kernen moeten in de volgorde van de foto’s worden ingevuld.

B.

Wat is de functie van het betreffende gebouw? Gekozen kan worden uit kantoor,
school, kerk, winkel, huis, bedrijf en cultureel. De functies moeten worden genoemd
in de volgorde van de foto’s.”

A

B

C

E

D
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5.4
Iedere Huissenaar kent de begraafplaatsen in Huissen. In Lingewaard liggen echter
veel meer begraafplaatsen. Op bijgaande foto’s A t/m E zijn de ingangen tot vijf van
deze begraafplaatsen weergegeven. Geef aan welke begraafplaats bij welke kern
hoort. De kernen dienen te worden genoemd in de volgorde van de foto’s.

A

B

C

D

E
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5.5.
In iedere kern in de gemeente Lingewaard staan één of meer kerken. Deze kerken zijn de
moeite waard om eens goed te bekijken. Er staan vaak mooie spreuken op en beelden
sieren soms de gevel. Bijgaand ziet u vijf foto’s A t/m E waarop dergelijke ornamenten
en spreuken te zien zijn. In welke kernen staan de kerken waarop deze spreuken of
ornamenten voorkomen? De kernen moeten worden genoemd in dezelfde volgorde als

de foto’s

B

A

C

E

D
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5.6.
Het riviertje De Linge doorkruist de gemeente Lingewaard. Het is niet alleen de naamgever van de gemeente, maar ook van het nieuwe Park Lingezegen. Dit park ligt gedeeltelijk in de gemeente Lingewaard en heeft geleid tot grote recreatieve uitloopmogelijkheden. Deze worden ondermeer mogelijk gemaakt door de aanleg van nieuwe
bruggen over de Linge.

De vraag over deze bruggen is tweeledig:

A. Hoeveel afzonderlijke bruggen liggen er binnen de gemeente Lingewaard
over de Linge?
B. Hoeveel van deze bruggen zijn uitsluitend voor langzaam verkeer
(voetgangers- en fietsverkeer) bestemd?

5.7.
Op bijgaande foto zien we een gedeelte van het prachtige
kasteel Doornenburg.
Op de gevel zien we een aantal kleine uitbouwtjes op verschillende hoogte.
A.

Wat is de functie van deze uitbouwtjes?

B.

Hoe worden dergelijke uitbouwtjes van oudsher genoemd?
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5.8.
Rond welke dorpskern in de gemeente Lingewaard zijn gronden als gevolg van de laatste
gemeentelijke herindeling in drie gemeenten komen te liggen en welke gemeenten zijn
dat?
5.9.
Huissen was in het verleden bereikbaar met de tram. Welke andere kernen in de huidige
gemeente Lingewaard waren dat vroeger ook?
5.10.
In welk dorp stond het tramstation met
werkplaatsen, wagenloodsen en administratiekantoor van de Betuwse Stoomweg
Maatschappij?

5.11. Een veel gebruikt artikel in vroeger
jaren is het op bijgaande foto weergegeven voorwerp. Hierin werd het middageten voor de arbeiders toen bewaard en
door het thuisfront gebracht. In onze regio had dit etenspannetje een eigen
naam. Hoe luidde die naam?

5.12.
Wat was de oorspronkelijke functie van het
linker gebouw op de foto?
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5.13.
Ieder jaar vinden er in de diverse kernen
binnen de gemeente Lingewaard de zomerkermissen plaats. Weet je de volgorde
waarin de zomerkermissen plaatsvinden?
A.

Angeren; Haalderen; Bemmel; Gendt;
Doornenburg; Huissen.

B.

Haalderen; Angeren; Bemmel; Gendt;
Doornenburg; Huissen.

C.

Haalderen; Angeren; Gendt; Bemmel;
Doornenburg; Huissen.

5.14.
In gemeente Lingewaard liggen diverse panden met de naam Brouwketel.
A.

Bij welke kern in de gemeente Lingewaard ligt de Brouwketel welke gelegen is in de
uiterwaard?

B.

In welke gemeente lag deze voor de gemeentelijke herindeling?

5.15.
Wat is de achternaam van JoJo en Henri?
5.16.

5.17.

Wat is de afstand hemelsbreed gemeten
tussen Zandvoort en Schiphol?
A.

Ca. 4,5 kilometer

B.

Ca. 9,5 kilometer

Hoe groot is hemelsbreed de kleinste
afstand tussen de gemeentegrens van
Lingewaard en de Nederlands/Duitse
grens?

C.

Ca. 28 kilometer

A.

Minder dan 2 kilometer

B.

Tussen 2 en 10 kilometer

C.

Tussen 10 en 15 kilometer

D.

Meer dan 15 kilometer

38

Hoofdstuk 5 Wat weet de Huissenaar van Lingewaard?

5.18.
Hieronder staat een opsomming van straatnamen die in Lingewaard voorkomen.
Welke van deze straatnaam/namen komt/komen in slechts één van de Lingewaardse
kernen voor?
a. Groenestraat

f. Nijverheidsstraat

b. Ressensestraat

g. Kamervoort

c. Karstraat

h. Dorpsstraat

d. Loostraat

i. Bergerdensestraat

e. Veilingweg

j. Woerdsestraat
k. Brouwketel

5.19.

Van welke straatnaam in Bemmel waren er vroeger drie in Huissen?

5.20.
Sinds 1974 is er een asfaltcentrale aan het Looveer. In welke kern had de eigenaar
voordien een asfaltcentrale?
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5.21.
In de zeventiger jaren zijn in de regio diverse veilingen gefuseerd. Deze veiling is destijds
onder de naam VV 70 gevestigd aan de Veilingweg op het industrieterrein Karstraat. Ook
deze veiling is inmiddels weer gefuseerd en naar elders verplaatst.
A.

In welk jaar is die veiling verhuisd?

B.

Uit welke plaats kwam de veiling waarmee is gefuseerd?

C.

Hoe heet die fusieveiling

D.

Waar is die fusieveiling gevestigd?

5.22.
In Bemmel ligt de Kattenleger, een verbindingsweg met Elst. Waar verwijst die naam
Kattenleger eigenlijk naar?
A.

Naar een Germaanse stam uit de tijd van de Grote Volksverhuizing.

B.

Naar de naam van een boerderij die daar ooit stond.

C.

Naar de bijnaam “De Kat “ van twee gezinnen, genaamd Katemann, die daar in de
18de eeuw woonden en afkomstig waren uit Rees.

D.

Naar het feit dat in deze straat in vroeger tijden veel tumult/onenigheid was toen de
straat een openbaar karakter kreeg.

5.23.
Welke sporten kunnen in Huissen niet in clubverband worden beoefend, maar elders in Lingewaard wel? Kies het juiste antwoord.

A.

Windsurfen, hockey en korfbal.

B.

Hockey, rugby en zwemmen.

5.24.
In de vijftiger jaren is in Bemmel de Herckenrathweg aangelegd, waardoor de Papenstraat
werd verbonden met de Ressensestraat. Voortaan hoefde het doorgaand verkeer niet
meer door de kom van Bemmel.
Hoe heette die weg destijds in de volksmond ?
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5.25.
In welke buurtschap in Lingewaard
staat er een kapel, die overigens niet
gesticht is door een kerkelijke organisatie maar door een particulier?

5.26.
“Vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur “ luidde eind 2013 de kop van de vacature voor een nieuwe gemeentesecretaris. Ergens in deze advertentie staat “De gemeente
Lingewaard is per 1 januari 2001 ontstaan door een samenvoeging van de voormalige gemeentes Bemmel, Gendt en Huissen. Lingewaard telt ruim 45.000 inwoners die verspreid
wonen in de 8 woonkernen: Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen,
Loo en Ressen”. Welke onjuistheid staat in deze tekst?

5.27.
Ongeveer 35 jaar geleden is de gemeente Pannerden en ook de gemeente Herwen en
Aerdt opgegaan in de nieuw gevormde gemeente Rijnwaarden. In dat kader is tevens de
grens met de toenmalige gemeente Bemmel gewijzigd. Is de gemeente Bemmel toen groter of kleiner geworden?

5.28.
Onderstaande cryptische omschrijvingen staan voor straatnamen in de kernen van Lingewaard; dit met uitzondering van Huissen. Welke staatnamen worden bedoeld?
A.

Keukenapparaat

B.

Legitimatiebewijs

C.

Natuurlijk dierenverblijf

D.

Straat met humor

E.

Lijm
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Sinds 2010 organiseert de Sectie Heemkunde van de Historische Kring Huessen het Huissens Dictee.
Als mooiste nejje Huussese woord 2015 voor Stadsquiz werd Wiesneuzerej uitgekozen. Een inzending van Betsie Kaak die voor haar originele creatie een heus geboortebewies in ontvangst

Het Huissens dictee maakt dit jaar deel uit van de Stadsquiz!
De sectie Heemkunde heeft de vragen opgesteld.
6.1. Hoe noem je het verschil tussen het langgerekte gruun en het kortklinkende brün?

6.2. Wat is fout:
A.

‘t Kiend blökte

B.

De hond blökte

C.

De geblökte bloes

6.3.. Wat is er fout in de biernaam Hosenhym?
6.4. Waarom spreek je Huissen uit als Huussen?
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6.5. Welk woord is typisch Huissens:
A.

Krang

B.

Knaos

C.

Bѐn

D.

Vuurvechte ‘

E.

Krasborssele ‘

6.6. Hoe werd vroeger de steenfabriek in het Huissens dialect genoemd?

6.7..Wat betekent:
‘t Snotkükke groop d’n ѐrrepelschölp van d’n boezem

6.8. Deze vraag word je gesteld in het geluidsfragment op
Stadsquizhuissen.nl/fragmenten nr 6.8

6.9 Wat is correct Huissens:
A.

Onmundig

B.

Ommundig

C.

Onmöndig

D.

Ommöndig

6.10. Is een éénrütter:
A.

Enkel glas.

B.

Ruiten aas.

C.

Broeiraam.

D.

Oud huis met slechts één raam in de huiskamer.
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Hieronder staan drie Huissense woorden.
Welk Huissens woord wordt bedoeld met deze cryptische omschrijving in het Huissens?
6.11 Dronke’ aon ‘t diner
6.12. Aonhang van B06
6.13. Lichtgewichtheffer

6.14: Huissen kent ruim twintig ‘eigen’ oude spelletjes, althans de inwoners hebben daarvoor een eigen benaming . Zes daarvan worden beschreven, vul de Huissense naam in en
dan ontstaat in de gekleurde verticale balk een zevende spelletje. Vul dit woord in op het
antwoordformulier bij 6.14
1.

Over ijsschotsjes springen

2.

Bijvoorbeeld heugjassen

3.

Met een hoepel spelen

4.

Landverovertje

5.

Knikkeren

6.

Een spelletje met een zweep

6.15. Wat is er fout in de volgende zin: De Karstraot wur straks ‘n verbiending, waor je ginins met ‘n kar op mag rejje ̀.

6.16. Wat is de Huissense naam voor Herman?

6.17. Kijk naar het fragment op Stadsquizhuissen.nl/fragmenten nr 6.17
Schrijf de gedicteerde zin op in zo correct mogelijk Huusses

6.18. Kijk naar het fragment op Stadsquizhuissen.nl/fragmenten nr 6.18
Schrijf de gedicteerde zin op in zo correct mogelijk Huusses.
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6.19. Huissen heeft een dialectwoordenboek, waarvan inmiddels verschillende drukken
bestaan. Het heet het Rooie Bükske. Met als ondertitel: Huissen zoas ‘t zing’ en täötel.
Wanneer is het boekje voor het eerst verschenen?

6.20. ‘t Blѐk is een ander medium waarin het Huissens dialect nog wordt gebruikt. Het
blad, dat overigens maar één keer per jaar verschijnt, is genoemd naar de manier van werken van de stadsomroeper. Kies uit de volgende mogelijkheden.
A.

Hij gebruikte een blikken roeptoeter.

B.

Hij liet zijn eigen blik op de actualiteit doorklinken in zijn boodschap.

C.

Hij gebruikte een soort gong om de bevolking op zíjn berichten te attenderen.

6.21. Wie was de laatste de stadsomroeper?

6.22. Wat is fout in de volgende Huissense zin:
‘n Krääi met ‘n eksteroog kan hѐvig opvliegerig zien as he’j ín end mot lope’.

6.23. Geef het juiste meervoud aan van hüs (Huissens voor huis):
A.

Huus.

B.

Hüze’.

C.

Hüs.

6.24. Luister naar het geluid op de site Stadsquizhuissen.nl/fragmenten 6.24.
Welk Huissens woord wordt hier geseind?

6.25. Hoe noem je in het Huissens als iemand met een stok in een sloot zit te roeren?
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6.26. In de Hof van Hessen, het stadsmuseum en onderkomen van de Historische Kring
Huessen, worden vele duizenden foto's bewaard. Vrijwilligers zijn er wekelijks druk met het
rubriceren van al het beeldmateriaal. De foto's geven een beeld van de afgelopen eeuw.
Het is een van de weinige mogelijkheden om nog te zien hoe Huissen er voor de oorlog uitzag. Ook zijn er foto's van tradities en eeuwenoude kostbaarheden. Hoe worden in Huissen
de zeventiende eeuwse dekenstokken genoemd die u hier ziet afgebeeld? Stadsquizhuissen.nl/fragmenten nr 6.26
6.27. Welk woord moet hier worden ingevuld?
Um de päöters ien de grond te kriege’, gebrükte hej ‘n……….
A.

Paoter

B.

Paotiezer

C.

Paotpin

6.28. Hej miek hѐvige erremoei ien de straot.

Betekent bovenstaande zin:
A.

Hij zocht ruzie in de buurt .

B.

Hij vroeg altijd zijn buren om geld.

C.

De verpauperde straat bracht hem uiteindelijk aan de bedelstaf.

6.29. Wat bedoelt een Huissenaar als hij zegt: ik ga naar de stad?
A.

Ik ga even het centrum in (Want Huusse’ is ‘n stad).

B.

Ik ga naar het gemeentehuis in Bemmel (Want daor steet tegeswoordig ‘t stadhüs).

C.

Ik ga naar Arnhem (Want Aorem is wat gròtter dan Huusse’).

6.30. Heel Nederland raakt overspoeld met gojibessen, cacaobonen, hennepzaad, tarwegras, vreemde bessen, rode druiven, knoflook, vette vis (omega-3-vetzuren), olijfolie, bepaalde noten en donkere chocolade. Het kan niet zo onverzadigd zijn of je kunt er wel een
papje, een hapje of een sapje van maken. Bedenk een mooie Huissense kreet als verzamelnaam voor die superfoods.
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"Muziek begoochelt soms het gemoed. En maakt wat goed is slecht, wat slecht is
goed." (William Shakespeare).
We kennen het allemaal: je hoort muziek en dat brengt je onmiddellijk terug bij een
herinnering. We hopen dat u zich laat meevoeren met de muziek en de vragen die we
daarover stellen. Deze vragen zijn divers, van nu en van vroeger, voor Huissenaren en
niet-Huissenaren, voor kenners en genieters. Meehummen mag!

7.1.
Welk Huissens liedje hoorde je in de zaal waar je het quizboek hebt opgehaald? Noem de
titel.
7.2.
Welke zangeres zong een protestsong tegen rassendiscriminatie tijdens een belangrijk
Amerikaans sportevenement in 2016?
7.3.
Aan wie verkocht E. Sax de merknaam saxofoon?
7.4.
Achtergrondzangeressen
leveren een belangrijke
bijdrage aan songs. Deze
dame drukte haar stempel op songs van onder
andere de Rolling Stones.
Wie is zij? Noem voor- en
achternaam.
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7.5.
Waar is de Schümlèpelrapsodie van de Bietenrooiers naar genoemd?
a. De spatel waarmee kroegbazen het schuim van het bier strijken en waarmee Lasje dirigeerde.
b. De schuimspaan die Jan van Onna gebruikte bij de directie van zijn muziekensemble .
c. De manier waarop de hele zaal tijdens carnaval lepeltje-lepeltje in de bierresten op de
grond lag.
7.6.
Wat is de titel van dit muziekstuk?

7.7.
Beluister het fragment bij muziekvraag 7 op www.stadsquizhuissen.nl/fragmenten. Nr 7.7
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7.8.
Wat wordt gevraagd aan ‘Mien liefste blanke moeder’
A.

Trekdrop

B.

Spek

C.

Muntjes

7.9.
Hoe heet dit blaasinstrument?

7.10.
Wat hebben de volgende pop-albums met elkaar gemeen?

A.

Ze maken gebruik van dezelfde bassist.

B.

Ze zijn geproduceerd in hetzelfde jaar.

C.

Ze zijn geproduceerd door dezelfde producer.

D.

Ze zijn opgenomen in dezelfde studio .
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7.11.
In het lied “ As ien Huusseí de sterre straoleí “komt de zin voor:
“Dà’ köm da’ wej egòl zo schuuverig zien”
Schuuverig betekent:
A.

Royaal

B.

Slecht ter been

C.

Van dansen houden

D.

Rillerig

7.12.
Hoe worden deze articulatiemanieren genoemd? Noem beide manieren.

7.13.
Van welke zanger was dit het logo?

7.14.
Gerrit Bedeaux schreef de tekst op ì”As ien Huusseí de sterre straoleí” . Wie maakte voor
dit Huissense lied het arrangement?
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7.15.
Hoe noem je deze intervallen? Noem beide intervallen.

7.16.
Beluister en bekijk het fragment bij muziekvraag 16 op www.stadsquizhuissen.nl/
fragmenten nr 7.16
Maak een extra couplet bij het lied “Als ien Huusse de sterre straole”. Zorg dat het nieuwe
couplet drie zinnen bevat en past in het ritme.
7.17.
Vijftig jaar geleden werd “Het Zwaonekoor de Slubkes” opgericht. Wat was de herkenningsmelodie waarmee ze in het begin altijd opkwamen?
7.18.
Hoeveel tonen lager is de altviool ten opzichte van de viool?
7.19

Beluister en bekijk het fragment bij muziekvraag 19 op www.stadsquizhuissen.nl/
fragmenten nr 7.19
A.

Noem de naam van deze Huissense band.

B.

Noem de titel van het nummer dat ze zingen.
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7.20.
Slager beste slager, hè’ gej ’n blaos vur mien?
De man die kiek ’t kèrlje aon en zeg: ik zal ’s zien
De moeder vrug’: wor bu’j gewes’? Bej de slager ien de gas?
Mor kiend, die minse’ snappe niks, die wone’ hier nog pas.
Dan kiek de jong hur vraogend aon:
’t Vèèrke’ köm toch hier vandaon!
Wat heeft de slager niet gesnapt?
7.21.
Uit welke vier secties bestaat een symfonieorkest?

7.22.

Noem de titel van
dit nummer
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7.23.
Welke Huissenaar speelt regelmatig op de vleugel in de hal van het station van Arnhem?
7.24.
Hoe heet dit instrument?

7.25.
Beluister het fragment bij muziekvraag 7.25 op www.stadsquizhuissen.nl/fragmenten
nr 7.25

Deze tune is gebruikt in een reclame-uiting. De oorspronkelijke versie van deze song
komt uit een film.
A.

Voor welk product was deze reclame?

B.

Uit welke film komt de oorspronkelijke versie?
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7.26.
Welk liedje wordt gespeeld bij het Koningschieten door de Schutterij als een schutter
de Koningsklos naar beneden haalt?
Schrijf de volledige tekst.
7.27.
In welke toonsoort staat dit stuk?

7.28.
Deze Huissense fanfareband is in 2008 opgeheven. Hoe heette de band?
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7.29.
Welk lied is onlosmakelijk gekoppeld aan de Huusense Processie?
A.

U zij de Glorie

B.

Halleluja

C.

Ave Maria

7.30.
Wat is de titel van dit muziekstuk?

7.31.
Wat zijn de vaste vijf speelsteden van het Gelders Orkest?
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Een belangrijke dagelijkse en noodzakelijke activiteit van iedere Huissenaar (en van ieder
mens) bestaat uit eten en drinken. Soms eenvoudig, soms culinair, soms exotisch. Ook
dranken zijn er in talrijke soorten, met en zonder alcohol, zoet of droog,
De Quizvragen over eten en drinken hebben te maken met Huissen, met streekgerechten,
met de internationale keuken en met vragen die in breder verband met dit onderwerp te
maken hebben.

8.1.
Dit buitenlandse gerecht is samengesteld uit
een bouillon van groenten, gedroogde marjolein, spek, verse mierikswortel, room,
zout, peper, hardgekookt ei, laurierblaadjes,
piment, grof geraspte wortelen en selderij,
witte worst en gezuurd roggemeel,
Wat is de naam van dit gerecht?

8.2
Na een grondige renovatie werd het
nieuwe bier gelanceerd. Het smaakte lekker voor de stedelingen en de toeristen.
Het nieuwe brouwsel won verschillende
prijzen op het allerhoogste niveau, en
door de stijgende populariteit ervan, werd
de capaciteit van de brouwerij meerdere
keren uitgebreid. Tevens verhuisde het
Brouwerijmuseum naar de kelderverdieping van de brouwerij.
Hoe heet het bier dat genoemd is naar de
spotnaam van deze stedelingen?

56

Hoofdstuk 8 Eten & Drinken

8.3.
De naam van dit gerecht zou van het Latijnse woord voor worst komen. Dit is een hele specifieke worst. Een plakje ziet eruit als darm en worden gebruikt als opmaak voor boekweitpannenkoeken in een authentieke Bretonse crêperie.
De gekookte darmen worden doorgaans gebakken met een krokante
korst en geblust met bijvoorbeeld
calvados.Om het helemaal feestelijk te maken wordt de pan dan geblust met een sterke drank, sommigen gebruiken calvados.
Dit Franse gerecht in Frankrijk
heeft een keurmerk. Een vereniging
van Franse gastronomische journalisten en schrijvers verleent het
keurmerk na collectief proeven en
beoordelen. Het keurmerk wordt
vaak vermeld op het menu van restaurants.
Wat is de naam van dit gerecht?
8.4.
Deze wijn is aanvankelijk heel krachtig, rijk en robuust.
Hij heeft meer dan 10 jaar nodig om te rijpen. Op
dronk is hij de beste op merlot gebaseerde wijn ter
wereld. Hij behoort tot de meest rijke en weelderige
wijnen van Bordeaux. De weelde en rondeur ontleent
hij aan de druif, de samenstelling van de bodem en de
prima verzorging door de eigenaar.

Wat is de naam van deze beroemde Franse Pomerol, die naar de naam van een apostel is
vernoemd?
57

Hoofdstuk 8 Eten & Drinken

8.5.
Beschrijving van het gerecht:
1.

Groenten, uien, wortelen, prei en selder en peterselie hakken.

2.

Stoof de groenten. Breng de kippenbouillon aan de kook en doe er de kruiden en kippenbouten bij. Laat sudderen tegen de
kook aan.

3.

Doe er de groenten bij. Laat 5 minuten
zacht koken onder deksel, of tot alle
groenten beetgaar zijn.

4.

Schep de stukken kip en de groenten uit
het kookvocht. Verwijder de kruiden.
Laat de kippenbouillon 5 minuten inkoken,

5.

Bereid de roux.

6.

Klop de eierdooier en voeg bij de saus, . Kruid naar smaak bij met nootmuskaat, peper en zout.

7.

Doe kip en groenten weer bij de saus. Laat goed opwarmen.

8.

Werk af met de gehakte selderblaadjes en de peterselie. Serveer goed met gekookte
aardappelen.

Wat is de volledige naam van dit gerecht?
8.6. Zoek de (Franse) benaming van dit gerecht?
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8.7.
Wat is de naam van een wereldberoemd
restaurant, dat zijn ingrediënten uit de
lokale omgeving selecteert en dat eind
2016 dichtgaat?

8.8.
Voedselinfectie wordt veroorzaakt door ziekteverwekkende micro-organismen. Welke van
de vier veroorzakers van voedselinfectie
hoort niet in dit rijtje thuis?

8.9.

In welke maand is haring slecht verkrijgbaar?
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A.

Salmonella

B.

Campylobacter

C.

Escherichia coli

D.

Norovirus
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8.10.
Deze specerij is afkomstig van de muskaatboom
(Myristica fragrans), die in regenrijke tropische kustgebieden gekweekt wordt. Hij is ovaal van vorm en ongeveer
twee en een halve centimeter lang.
Wat is de naam van de specerij op de bovenstaande
afbeelding?

8.11.
Als yoghurt door een schone theedoek wordt uitgelekt hoe heet dan
het product wat er uit komt?

8.12.
Wat is de huidige naam van het vroegere Hotel Café Restaurant “de Zon”
in Huissen?

8.13.
Waar werden steenfabrieken nog meer voor gebruikt dan voor het bakken van bakstenen?

8.14.
Welke landen maken ruzie over Baklava?
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8.15.
IJzer is een mineraal dat in twee vormen voorkomt in eten: als heemijzer en als nonheemijzer. IJzer is belangrijk voor de vorming van hemoglobine, dat nodig is voor het zuurstoftransport in het bloed en de stofwisseling. Heemijzer zit alleen in dierlijke producten en
is beter beschikbaar voor het lichaam dan non-heemijzer uit plantaardige producten.
Als iemand te weinig ijzer in het lichaam heeft, wat is dan een van de aanbevelingen wat
hij of zij op het brood kan smeren als extra aanvulling.

8.16.
Witte bonen-snijbonen-uien-knoflook-olie-mager spek(plakjes)roosmarijn-kippenbouillonbonenkruid-witte wijn. Hoe heet het gerecht bereid van deze ingrediënten?

8.17.
Hoe heet het dessert met de volgende ingrediënten
Aardbeien -slagroom-Griekse yoghurt-aardbeien likeur -wodka-suiker-muntblaadjes en ventures vanille
ijs

8.18. Waar kon je in de jaren 70 een lekker pikant meisje bestellen?
A.

In Hotel de Zon

B.

In het spijkerkwartier

C.

Huissens Maria kapelletje
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8.19.
Welk orgaan van een kalf wordt als een delicatesse beschouwd?

8.20.
Een van de beste wijnen uit de Rhône komt uit de Côte Rôtie AOP. De wijn heeft een dieprode kleur. De geur kan kenmerken hebben van fruit (rood en zwart), maar ook van viooltjes en specerijen. Het is een robuuste wijn die zeer goed kan ouderen. Dan kan ze noten
krijgen van bos, leer, tabak of koffie. De wijn kan na enige jaren een complexe zachtheid en
finesse bereiken.
De Côte Rôtie heeft sinds 1980 de kwaliteitsaanduiding AOP. Waar staat deze afkorting
voor?
8.21.

De Côte Rôtie kan opgedeeld worden in 2 delen de noord- en de
westzijde, met de beroemde wijngaarden Côte Brune en Côte
Blonde. Wat is het verhaal achter deze naamstelling.?

A.

De Westzijde bevat zwarte grond en de Noordzijde bevat lichte grond.

B.

De wijnboer had een blonde dochter en een zwarte dochter.

C.

De druiven op de noord helling zijn zwarter van kleur dan op de west helling.

8.22. Hoe heet deze verrukkelijke Turkse specialiteit?
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8.23.
Uit hoeveel deegbladen bestaat 1 blokje baklava?

8.24
In welk land is Falafel voor het eerst uitgevonden.
A.

Libanon

B.

Egypte

C.

Israël

D.

Palestina

8.25.
Hieronder ziet u een zithoek uit een restaurant in
Huissen Hoe heet dit restaurant?

8.26. Op welke menukaart van welk restaurant staan de onderstaande gerechten?

Specialiteiten van de kok
Bekri Meze

schotel voor de gezellige drinker, met stukjes varkenshaas in wijnsaus
Tiganaki Vodino
originele Griekse specialiteit: ossenhaaspuntjes, paprika, ui. Afgeblust met Metaxa in
wijnsaus Tiganaki Kotopoulo
originele Griekse specialiteit: kip, paprika, ui. Afgeblust met Metaxa in wijnsaus

63

Hoofdstuk 8 Eten & Drinken

8.27.
In De Gelderlander van 19 januari jl. stond het volgende bericht: HUISSEN - De Heren van
Orde reiken vrijdag 5 februari de Orde van de Foekepot uit. Deze prijs voor wie het afgelopen jaar de grootste uitglijder in de cultuursector in Huissen heeft gemaakt, wordt namens muziekvereniging de Bevelanders uitgereikt. Verrassende nominaties zijn binnengekomen, deze worden in woord en lied ludiek onder de loep genomen door de Heren en
Wilma Demon. Ook het foekepotlied ontbreekt niet.
In welk café werd deze prijs uitgereikt?

8.28.
Wat is de naam van een soort saus die de Romeinen aten. Deze saus
werd bereid uit de gezouten ingewanden van vissen welke men in
de zon liet rotten.

8.29. Voor welke plant is de afgebeelde kever schadelijk?

8.30. Hoe heet het onderdeel van de Italiaanse maaltijd dat bestaat uit vlees of vis met
daarbij apart te bestellen contorni zoals sla, groente of aardappeltjes uit de oven.
A.

Antipasto

B.

Primo piatto

C.

Dolce

D.

Secondo piatto
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Natuurlijk mag dit onderdeel niet ontbreken bij
de Huissense Stadsquiz. Het is weer een mengeling van vragen over het Huissense sport, spel en
verenigingsleven en algemene vragen over deze
onderwerpen. Veel plezier en natuurlijk wijsheid
bij het beantwoorden en bedenk:
samen meedoen is het belangrijkste.
Deze vragen bestaan soms uit subvragen. Indien u alle subvragen juist heeft beantwoord,
krijgt u één punt.

9.1.
Wie was de eerste voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité?
A.

Pim Mullier

B.

Baron Van Tuyll van Serooskerken

C.

Jonkheer van Palland tot Avesathe

D.

Baron Pierre de Coubertin

9.2.
Wie won er tijdens de Olympische Spelen meer gouden medailles bij het onderdeel Judo
voor zwaargewichten in alle categorieën?
A.

Anton Geesink

B.

Wim Ruska

9.3.
Wanneer we spreken over een “Olympiade”. Wat wordt hiermee bedoeld?

9.4.
In welk jaar in de oudheid werden de oude Olympische Spelen voor de eerste keer gehouden?
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9.5.
De Romeinse keizer Theodosius vaardigde tijdens zijn bewind een edict uit waarbij alle
cultusplaatsen werden gesloten.
A.

In welk jaar was dit?

B.

Welke consequentie had dit voor de oude Olympische Spelen?

9.6.
Rond 450 BC werd een bronzen beeld gemaakt dat later een
wereldberoemd symbool voor de Olympische Spelen zou worden. De discuswerper.
Wie was de maker van dit beeld?

9.7.
Wie was in Nederland de grondlegger van de Sportpsychologie?

9.8.
A.

Welke renner heeft in de Tour de France de snelste proloog gereden?

B.

In welk jaar?

C.

Wat was zijn gemiddelde snelheid?

9.9.
De fameuze Boat Race over de Theems wordt elk jaar gehouden. De Universiteiten van
Cambridge en Oxford strijden om de eer. Ook voor dames.
A.

Wie heeft bij de dames de editie van 2016 gewonnen?

B.

Wat is de naam van de Nederlandse deelneemster?

C.

Voor welke universiteit roeide zij?

D.

Welke studie doet zij in Engeland?
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9.10.
Tijdens deze Boat Race bereikte één boot bijna de finish niet.
Welke boot was dat?

9.11.
Wat was de reden voor het mislukken van deze boot?

A.

De boot liep vol met water.

B.

Er brak een spaan van een van de roeisters.

C.

De boot zonk op de finishlijn.

9.12.
Welke Nederlandse wielrenner droeg het vaakst de roze trui in de
Giro?
A.

Dumoulin

B.

Zoetemelk

C.

Breukink

9.13.
Hoeveel dagen droeg hij de roze leiderstrui?
A.

5

B.

6

C.

8

9.14.
Welke voetbalclub won de Europa League drie keer op rij?
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9.15.
In welke plaats kwalificeerde het Nederlandse dameshandbalteam zich voor de Olympische
Spelen in Rio de Janeiro?
A.

Kolding

B.

Krakow

C.

Metz

D.

Nancy

9.16.
In welke plaats kwalificeerde het Nederlandse herenwaterpoloteam zich net niet voor de
Olympische Spelen in Rio de Janeiro?
A.

Triëst

B.

Belgrado

C.

Rotterdam

D.

Eindhoven

9.17.
Welke logica is niet Cruijffiaans?

A.

De bal ken niet scoren.

B.

Voordat ik een fout maak, maak ik hem niet.

C.

Als je ergens niet bent, ben je of te vroeg of te laat.

D.

Voetbal is moeilijk, maar het is makkelijk om simpel te voetballen.

9.18
Welke Nederlandse roeister heeft in het verleden ook deelgenomen aan de Boat Race en in
welk jaar was dat?
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9.19.
Vul het onderstaande rijmpje aan dat voorkomt in een jubuleumboek. Ofwel:

Het gras is groen
de lijnen wit

wat is de juiste kleur?

de voetbalschoen, die passend zit.

A.

rood

Een man in het zwart

B.

oranje

de fluit in zijn mond

C.

blauw

de bal is keihard

D.

geel

en meer eiig dan rond.

Het spel is sportief

in het veld geen gezeur
ik heb het zo lief
die ……..-witte kleur.

9.20.

In welk jaar (11 mei) werd de Huissense
Korfbalvereniging opgericht?
A.

1926

B.

1976

C.

1945

D.

1975
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9.21. Het sportpark de "Blauwenburcht" werd geopend in:
A.

1945

B.

1980

C.

1968

D.

1933

9.22.
"Even you will it, even you can it and you had to do it". Deze slagzin was het handelsmerk
van welke Huissense voetbaltrainer?
A.

Groenendijk van RKHVV

B.

Spee van Jonge Kracht

C.

McSorland van Jonge Kracht

D.

Zweers van RKHVV

9.23.
Geert van Aalten werd ongeslagen nationaal damkampioen in 19..
A.

'52

B.

'62

C.

'82

D.

'92.

9.24.
Wie speelde in welk land? Geef de juiste combinaties aan.
a. Leo de Man

1. Engeland

b. Hans van Vorselen

2. Australië

c. Bennie Hoff

3. Spanje

d. Nick Molenaar

4. VS

e. Nacer Barazite

5. Curacao
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9.25.
De dikkebandenwedstrijd door de kom van Huissen werd gereden op
A.

zwembanden

B.

kusibanden

C.

rupsbanden

D.

luchtbanden.

9.26.
Welke naam past bij welke Huissense sportvereniging?
a. Screen '80

1. schaakvereniging

b. Nieuwe Diep Huissen

2. basketbalvereniging

c. Variant

3. windsurfvereniging

d. De Peppelweide

4. biljartvereniging

9.27.
De sterkste man van Huissen 1983 werd gehouden
in het fitnesscentrum:
A.

Curves

B.

Fitness Centre Huissen

C.

het Veerhuis

D.

Big Fish

9. 28.
In welk jaar werd de Sjoelvereniging Huissen opgericht?
A.

1940

B.

1950

C.

1960

D.

1980
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9.29.
Wanneer werd de avondvierdaagse voor het eerst georganiseerd door Nooit Te Ver op initiatief van Frank Hoes?
A.

1920

B.

2010

C.

1980

D.

1997

9.30.
In 1981 behaalde Ronnie de Jager voor de derde maal
op een rij het kampioenschap in welke sport?
A.

mini-golf

B.

darts

C.

sjoelen

D.

surfen

9.31.
De heer J. Peters werd generaal kampioen in 1981 van de vereniging:
A.

De Vriendenkring

B.

De Postduif

C.

Horus

D.

Bridge Club Huissen
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9.32.
Tijdens de wielertweedaagse/fietsmarathon in 1983 reden ook twee Huissense leden van
de Gelderse Provinciale Staten mee. Wie waren dat?
A.

Piet Driessen en Piet Baselaar

B.

Geert Schrijver en Henk Gertsen

C.

Frans Schut en Theo Janssen

D.

Dirk van der Meiden en Trudi Schut

A.

Welke historische uitspraak deed Petra Polman in haar interview in het radioprogramma “Tussen start en finish” met Harry Vermeegen in 1980?

B.

“Er gaat niks boven de dammers uit Huissen”.

C.

“Vermeegen, je hebt geen verstand van dammen.”

D.

Zij kwam niet aan het woord.

E.

“hoe een kleine stad groot kan zijn”

9.33

9.34.
Wie was in 1980 de voorzitter van Setash?
A.

Marco Houterman

B.

Arno Lippmann

C.

Marco Hoek

D.

Cor Venus

9.35.
Wie won bij de dames in 1980 de Marvin-cup?
A.

Jeanite Balk

B.

Willeke Leenders

C.

Ans van Hoek

D.

Marieke van Ottele
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9.36.
Het Groente-toernooi is:
A.

De bekogeling met tomaten en sla van Karel van Gelre in Arnhem.

B.

Een zaalvoetbaltoernooi van RKHVV.

C.

Een volleybaltoernooi van Setash.

D.

Een op het Zand georganiseerd voetbaltoernooi door tuinders.

9.37.
De heer Geert van Aalten werd eens ongeslagen nationaal damkampioen. In welk jaar was
dat?
A.

1952

B.

1962

C.

1982

D.

1992
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Voor de beantwoording van de vragen in categorie Breinbrekers wordt een beroep gedaan
op ons denkvermogen. We hebben geprobeerd voor zowel de jonge mensen als de ouderen
onder ons vragen samen te stellen.

Bij enkele vragen worden sub vragen gesteld. U dient alle subvragen juist te beantwoorden
voor één punt

10.1. Polder
Nadat de Staten van Holland daartoe octrooi hadden
verleend werd het hiernaast afgebeelde gebied aan
de landbouw toegevoegd. Later werden er moderne
flats gebouwd.
Vraag: Over welk gebied hebben wij het?

10.2. Vierkantsvergelijking

x≤ - 5x + 6 = 0

Vraag:Voor welke twee waarden
van x wordt aan bovenstaande
vergelijking voldaan?

10.5. Getallenreeks
1

3

5

9

?

19

25

33

enz.

Vraag: Welk getal behoort op de plaats van het
vraagteken te staan?
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10.3 Sudoku

4

7

6

6

5
7

5

4

2

1
Vraag:

4

5

9

1
7

6
7

5

2

4

9

9
8

2
6

1
4

9

2

10.4. Museum
Nevenstaande afbeelding geeft een deel weer van een
museum met een glazen overkapping, die beeld constructief geïnspireerd is op kompaslijnen van oude zeekaarten.

Vragen:
A.

In welke plaats staat dit museum?

B.

Wat is de naam van dit museum?

C.

Wie was vorig jaar directeur van dit museum?
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Welke zijn, in juiste
volgorde van boven
naar beneden, de drie
cijfers in de middelste
kolom van vak 5 ( rose
ingekleurd)?
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10.6. Beeltenis.

Vraag: Wie stelt nevenstaande schrijvende persoonlijkheid
voor ?

10.7. De driehoekige vijver
De afmetingen van
de drie zijden van een vijver
zijn op onderstaande figuur in
meters in rood op de pijlen
aangegeven, volgens de notatie x + 7, x + 5 en x + 3.

Vragen:

1. Druk de omtrek van de vijver uit in x,
2. Welke waarde heeft x als de omtrek van de vijver 21 m bedraagt ?
3. Wat is de lengte, van:
A.

zijde a, en

B.

zijde c ?
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10.8. Poolster-navigatie

Vraag:Welk sterrenbeeld als tegenhanger van de Grote Beer wijst op het zuidelijk halfrond
ons de richting van het Zuiden aan?
10.12. Lijnverhoudingen.
In een willekeurige driehoek ABC verhouden de
lengten tussen zijde AB en zijde BC zich als 3,5
tot resp. 2,8.
Vraag: Wat is de lengte in meters van zijde AB
als die van zijde BC 20 m is?
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10.9. WO II in de Pacific

Tijdens de opmars van het Amerikaanse leger in de Tweede Wereldoorlog naar het hoofdeiland van Japan werd in de Pacific op 23 februari 1945 na langdurige artilleriebeschietingen en bloedige gevechten een zeer strategisch-belangrijk eilandje, ter grootte van ca. 22
km2, op het Japanse leger veroverd.
De verovering, die aan ruim 29.000 militairen het leven heeft gekost, werd bezegeld door
het planten van de vlag op de top van het vulkaaneiland.

Vragen:

A.

Op welk eilandje heeft die strijd gewoed?

B.

Wie was toen de opperbevelhebber van de Geallieerde strijdkrachten in de oorlog tegen het Keizerrijk van Japan?
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10.10. Figuurgetallenreeks
8

?

16

15
2

15

15

16
5

7

?/2
3

9

7

Plaats in de tweede en derde driehoek hierboven het getal dat op de plaats van het vraagteken moet komen.

Vragen:

A.

Welk getal in de tweede driehoek?

B.

Welk getal in de derde driehoek?

10.11. Breuk
Vereenvoudig onderstaande breuk:

a3 + 4a2 - 5a
a2 - 1
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10.13. Kogelbaan.
Een moderne kruiser vaart op de Stille Oceaan onder de meest ideale omstandigheden
( géén wind, géén stroming, géén luchtweerstand e.d. ) met een constante snelheid in een
rechte lijn in oostelijke richting.
Tijdens het varen wordt vanaf het midden van
de kruiser als test, in loodrechte richting t.o.v.
het zeeniveau, een projectiel in de lucht afgeschoten.
Vragen: Waar komt het projectiel, na de kogelbaan te hebben doorlopen, weer terug op het
oppervlak?
A.

In het verlengde van de vaarrichting,

B.

In het spoor van het afgelegde vaartracÈ van het schip,

C.

In de vuurmond op het schip van waaruit het projectiel is afgeschoten.

10.14. Lancering ruimtecapsule.
In de lucht- en ruimtevaart is de keuze van de geografische ligging van de locatie van waaruit capsules in de ruimte worden afgeschoten van groot belang. Dit om, met zo min mogelijk raket-brandstof (energie), aan de zwaartekracht van de aarde te ontsnappen
(ontsnappingssnelheid).
Vraag: Welke breedtezones op aarde, zonder daarbij de mogelijke negatieve klimatologische omstandigheden in aanmerking te nemen, zouden de meest gunstige lanceerlocaties
opleveren?
A.

De zone rond de Noord- of Zuidpool,

B.

De zone rond de Kreeftskeerkring of Steenbokskeerkring,

C.

De zone rond de Evenaar,

D.

De zone waar direct vanaf de lanceerplaats
onder de lanceerbaan zich grote wateroppervlakten bevinden, zoals zeeën of oceanen.
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10.15.

Hoe kan in de gelijkbenige driehoek ABC ( AB is gelijk aan AC ) de
hoogtelijn vanuit punt A op lijn BC ook wel genoemd worden?

10.16. Wielomwenteling.
Welke afstand in meters legt een wiel op het platte vlak in
anderhalve omwenteling af als de middellijn ervan 3 meter
bedraagt?

10.17. Trekkrachten op één voorwerp
Op een in een plat vlak geplaatst voorwerp worden gelijktijdig twee trekkrachten uitgeoefend, t.w.:
in noordelijke richting een trekkracht van 3 kilogram, en
in oostelijke richting, loodrecht op de noordelijke richting, een trekkracht van 4 kilo.

Door deze gelijktijdig uitgevoerde krachten verplaatst het voorwerp zich op het platte vlak
in noordoostelijk/oostelijke richting.
Vraag:
Hoe groot is de trekkracht, die het voorwerp tijdens het proces ondervindt?
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10.18. Zeshoek
In onderstaande figuur is ABCDEF een regelmatige zeshoek.
M is het middelpunt van de cirkel waarop de zes genoemde hoekpunten zijn gelegen.
De zeshoek bestaat uit zes congruente driehoeken.

Vragen:
A.

Hoe groot in graden is hoek BMA?

B.

Welke grootte heeft binnenhoek BCD?

10.19. De weg kwijt
Tijdens de 100ste Vierdaagse is een van de deelnemers op de eerste dag volledig de weg en de te lopen afstand kwijt.
Hij besluit de tweede dag toch maar 30 kilometer
naar het zuiden te lopen. De volgende dag loopt hij
die afstand naar het westen. Daarna loopt hij de
afstand nogmaals, maar nu naar het noorden. Dan
blijkt hij inderdaad de weg goed kwijt te zijn. Hij is
na 3 dagen weer terug op zijn uitgangspunt. Waar bevindt deze wandelaar zich na drie
dagen

10.20. Topsport
In de maand mei van dit jaar hebben meerdere Nederlandse topsporters grote prestaties
geleverd. Sporter 1 legde in 11 minuten en 3 seconden zijn/haar afstand af. Sporter 2 was
van het snellere type. Hij/zij legde zijn/haar afstand in 1 uur 41 minuten en 40 seconden af.
A.

Wie zijn sporter 1 en 2 ?

B.

Welke afstand legde sporter 1 in zijn wedstrijd op die bewuste dag af?

C.

Welke afstand legde sporter 2 in zijn wedstrijd op die bewuste dag af?

D.

Hoeveel tijd zou sporter 2 nodig hebben gehad voor de afstand van sporter 1?
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10.21: Max en Bello weten dat ze gevlekte oren hebben als Rakker ze ook heeft, en Max en
Bello weten dat Bello gevlekte oren heeft als Max ze ook heeft. Rakker weet of hij gevlekte
oren heeft, Max en Bello niet. Alle drie de honden kunnen alleen de oren van de andere
zien. Wat klopt?

A.

Rakker en Bello hebben geen gevlekte oren, Max wel

B.

Rakker en Max hebben gevlekte oren, Bello niet

C.

Rakker en Max hebben geen gevlekte oren, Bello wel

10.22: Een gps-satelliet wordt vlak voor zijn lancering
altijd zo ingesteld dat de interne klok net een fractie
langzamer loopt dan klokken op aarde. Waarom doet
men dat?
A.

Om te compenseren voor de veranderde
zwaartekracht op de satelliet.

B.

Om te compenseren voor de hoge snelheid van de satelliet.

C.

Om te compenseren voor de veranderde zwaartekracht én de hoge snelheid
van de satelliet.

10.23: Je hebt drie doosjes met bonbons. In het ene zitten twee witte bonbons, in het andere zitten twee pure bonbons en in het derde doosje zitten een pure en een witte bonbon. Je kiest willekeurig één van de drie doosjes en pakt daaruit ook weer willekeurig één
van de twee bonbons. Die bonbon is wit. Wat is nu de kans dat de andere bonbon in het
gekozen doosje ook wit is?

A.

1/3

B.

2/3

C.

3/3
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10.24: Wat gebeurt er als de mond van een stofzuiger wordt afgesloten?
A.

De motor in de stofzuiger wordt zwaarder belast.

B.

De motor in de stofzuiger wordt minder zwaar belast.

C.

Geen verschil.

10.25: Je hebt twee identieke blikjes cola. één schud je, de ander niet. Ze
rollen daarna tegelijk een helling af. Welk blikje is eerder beneden?
A.

Het geschudde blikje.

B.

Het ongeschudde blikje.

C.

Beiden tegelijk.

10.26: Met een staafmagneet kun je een kilo ijzer optillen. Je zaagt de staaf precies doormidden. Hoeveel kun je maximaal met elk van de twee kleine staven optillen?
A.

Ongeveer een kilo.

B.

Rond 3/4 kilo.

C.

Iets meer dan een pond.

10.27: Groenland is op sommige wereldkaarten even groot als Australië? Hoe kan dat?
A.

Dat is een politieke keuze van de kaartenmaker.

B.

Dat is een optische illusie, doordat Australië geheel
door grote oceanen is omgeven.

C.

De kaarten zijn gemaakt om kompaskoersen uit te
zetten.
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10.28: Wat is het zwaarst: een liter volle melk of een liter magere
melk?
A.

Ze zijn even zwaar, een liter is een liter.

B.

Een liter volle melk.

C.

Een liter magere melk.

10.29: Bouw een toren van vierkante stoeptegels die zo ver mogelijk naar een kant overhelt. De tegels mogen alleen op elkaar gelegd
worden, niet naast elkaar. Hoe ver helt hij maximaal over?
A.

Precies twee tegels.

B.

Ongeveer anderhalve tegel.

C.

Oneindig ver.

10.30: De kat van ome Willem is op reis geweest. Hij is voor zeven
maanden naar Parijs geweest………..
De kat vertrok van uit Huissen met een beginsnelheid van 5 km per uur. Aan zijn staart was
een leeg blikje kattenvoer blijven hangen, dat tegen iedere kilometerpaal aansloeg. Iedere
keer als de kat de klap van het blikje tegen de paal hoorde, schrok hij en verdubbelde zijn
snelheid. De kat verloor het blikje niet en kon oneindig hard lopen.

Met welke snelheid komt de kat in Parijs aan?

A.

Ca. 1.200 km/uur.

B.

Ca. 1.200 x 10 macht 6.

C.

Ca. 1.200 x 10 macht 12.
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Op onze website stadsquizhuissen.nl onder het menu stadsquiz staan een aantal videointerviews met onze sponsoren.
Zij stellen zich niet alleen voor, maar hebben ook een aantal vragen aan U.
Beantwoord deze vragen in het antwoordenboek.

ONZE SPONSOREN
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