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Zaterdag, 18 juni 2022
Beste deelnemers,
Voor jullie ligt het kwisboek van de eerste editie van de Dorpskwis Wervershoof. In het
kader van 75 jaar bevrijding in 2020 is in deze editie speciale aandacht besteed aan de
oorlogsjaren in onze regio. Door de coronapandemie kon de kwis toen echter niet doorgaan.
We vragen jullie aandacht voor de volgende, belangrijke zaken:
1. De kwis begint om exact 18.00 uur en het ingevulde kwisboek kan tot uiterlijk (!) 23.00 uur
vanavond worden ingeleverd in HET CAFÉ VAN WERVERSHOOF.
2. Bepaal van tevoren wie jullie teamcaptain wordt en bedenk een teamnaam. Zodra je het
boek hebt ontvangen, ga dan in rap tempo naar de woning van een van de leden. Jullie
doortastende teamcaptain zal de taken democratisch verdelen en de boel aanjagen. Jullie
zullen hoogstwaarschijnlijk niet in staat zijn alle opdrachten uit te voeren en alle vragen te
beantwoorden, maar hoe meer hoe beter. Vijf uur lijkt lang, maar pas op: Time flies!!
3. Het kwisboek is losbladig samengesteld. Zo kun je de opdrachten beter in je team verdelen.
Het boek moet echter wel weer op de juiste paginavolgorde worden ingeleverd.
4. Niet alle opdrachten vinden op dezelfde locatie plaats. Neem alles eerst even door, zodat je
niet voor verrassingen komt te staan of te laat bent met de opdrachten op locatie!
5. Om de score ‘op te krikken’ kan de joker één keer worden ingezet. Bepaal aan het
eind van de kwis voor welke categorie (zie pag. 3) je de joker wilt inzetten en
vermeld die op de voorzijde van dit kwisboek. Voor deze categorie ontvang je dan
het dubbele aantal punten.
6. Schrijf duidelijk en leesbaar. Verbeteringen moeten duidelijk zijn en als er meer dan één
antwoord wordt gegeven, is het antwoord fout.
7. De lege vierkantjes zijn bedoeld voor de puntentelling. Dus niet in schrijven.
8. Indien iemand bezwaar heeft tegen het maken van foto’s, kan deze zich vooraf vervoegen bij
de organisatie.
9. Opdrachten waarin verzocht wordt iets naar het e-mailadres van de jury te mailen
(informatie@dorpskwiswervershoof.nl) moeten duidelijk vermelden: vraagnummer,
teamnaam en teamnummer.
10. Op de omslag van dit boek staan een paar tips voor hulpmiddelen en informatiebronnen
waar je niet buiten kan. Alle hulplijnen zijn toegestaan.
Na de bekendmaking van de uitslag zullen de antwoorden op de website geplaatst worden.
Over de uitslag gaan we niet in discussie. Een objectief team zal alle kwisboeken op dezelfde
wijze nakijken en beoordelen. Aan elke vraag zijn punten toegekend op basis van
ingeschatte tijdsinspanning en moeilijkheidsgraad.

Deelname aan de Dorpskwis Wervershoof is op eigen risico. Wij vragen jullie om de geldende verkeersregels en
fatsoensnormen in acht te nemen. De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen, letsel en
schade aan materialen en personen. Voor het reglement van de Dorpskwis Wervershoof verwijzen wij je naar
onze website: https://dorpskwiswervershoof.nl/
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De Dorpskwis Wervershoof is samengesteld uit de volgende tien categorieën:
1. Geschiedenis & oorlog
2. Het stond in de Binding
3. Sport
4. Puzzelen
5. Beeld, geluid & muziek
6. Wie, wat, waar
7. De hort op
8. Jeugd
9. Westfries dialect
10. Middenstand
We wensen jullie een gezellige en sportieve avond en hopen jullie te mogen
verwelkomen op de feestelijke bekendmaking van het winnende team op
zondagmiddag 26 juni 2022, vanaf 15.00 uur, in De Schoof.

Achter vlnr.: Moniek Bot, Tiny Berkhout, Sjaak Steltenpool,
Antoinet Zwan, Gerard Bot, Erwin Dol
Vóór vlnr.: Myrjam Koomen, Maartje Mol, Loek Boon, Ciska Hoogland
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__________________________________________________________________________
1.1 Dertien op een rij
Wervershoof kende in zijn bijna 200-jarig bestaan 13 burgemeesters.
Zet de 13 burgemeesters in chronologische volgorde.
De eerste twee, waarvan geen foto’s zijn, krijgen jullie cadeau:

Jacob Ruiter

Arien Koopman

Arie Slot

Jan Molenaar

Henk Wokke

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 5

Nr. 7

Nr.11

Aad Vlaar

Klaas Raat

Floor Vletter

Klaas Koopman

Jan Reijnen

Nr. 9

Nr. 6

Nr.13

Nr. 3

Nr. 8

Han Meijer

Jacob Koopman

Hanneke van
Wel

Nr. 10

Nr. 4

Nr. 12
Het cijfer geeft de maximale score aan per vraag.
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1.2 In 1944 stonden er tijdens de viering van het Aanbiddingsfeest Duitse soldaten in het
kerkportaal te wachten om bij het verlaten van de kerk de vele onderduikers, die de dienst
bijwoonden, op te pakken. Het slotlied werd zo’n twintig keer herhaald, tot iedere
onderduiker zich heeft kunnen verbergen.
A. Waar verborgen de onderduikers zich? Onder de vloer (via een rooster)
B. Welk lied werd zo’n twintig keer herhaald? ‘Laat ons in blijde wijze’
1.3 Na de oorlog werd er eerst een voorlopig monument geplaatst, in
het midden aan de voorkant van het gemeentehuis. Hier werd de
eerste herdenking gehouden op 3 juni 1945.
A. Op welke datum is het officiële monument onthuld?
Op 8 maart 1947
B. Waarom is voor deze datum gekozen? Omdat op 8 maart 1945 vijf Wervershoofse
verzetsmensen zijn gefusilleerd.
C. Op het moment van onthulling waren er nog twee vermisten. Hun namen zijn later aan
het monument toegevoegd. Wie waren dit? Th. Roozendaal en G. Broedersz
1.4 De molen in de optocht tijdens de viering van 25 jaar bevrijding in
1970. De tekst op de wagen luidt: '25 jaar geleden was u om mij
verlegen, nu zijn de rollen omgedraaid'. De molen was belangrijk
voor de voedselvoorziening: mensen konden er tijdens de bezetting
ook hun eigen geteelde tarwe laten malen. Maar de molen speelde
ook een rol in het verzet. Wat was die rol?
Via de stand van de wieken seinde men elkaar codes door.
1.5 In de eerste drie huizen woonden naast elkaar de omgekomen verzetsmensen Piet Pronk,
Jan Langedijk en Jan Lodder.
Waar stonden deze huizen? (huidige straat + nummers)
Zeeweg 42, 44 en 46
1.6 In 1942 werd de LO (Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers) opgericht. In
Wervershoof waren Jan Langedijk en Nico Akkerman de oprichters en leiders van deze
organisatie. Wat was hun beroep?
Jan Langedijk

Nico Akkerman

verzekeringsagent

(hoofd)onderwijzer
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1.7 Simon Koopman was actief lid van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers.
Bij een vluchtpoging werd hij op 3-2-1945 voor het huis van
zijn ouders neergeschoten. Na de oorlog kwam er een
plaquette op het ouderlijk huis van de omgekomen verzetsman. Het huis staat er niet meer, de plaquette is er nog wel.
Opdracht: Maak hier een foto van en stuur deze naar
informatie@dorpskwiswervershoof.nl
Vermeld in de onderwerpregel ‘vraag 1.7 + je teamnaam en -nummer’ Zie foto
1.8

In de oorlog werd het bevolkingsregister door het verzet uit het
gemeentehuis gestolen. Dorpsagent Kees Punt werkte hieraan mee en liet
zich bij de overval vrijwillig neerslaan. Op welke bijzondere avond was deze
overval?
Oudejaarsavond (31 december 1944)

1.9

De bevrijdingsoptocht van 4 juni 1945.
Jan Veelenturf bracht met vier broertjes en zusjes de laatste maanden
van de hongerwinter in Wervershoof door.
A. Waar kwamen zij vandaan? Leidschendam
B. Waardoor kwamen zij juist in Wervershoof terecht?
Zuster Ewaldine, overste van het Geertrudisklooster in Wervershoof,
was een zus van vader Andries Veelenturf.

1.10 Het Raadhuis heeft altijd een centrale plaats ingenomen in Wervershoof, zowel letterlijk
door zijn ligging in het hart van het dorp, als figuurlijk. In 2019/2020 werd het 80-jarig
bestaan gevierd. Vanwege de oorlog is er nooit een officiële opening geweest.
Opdracht:
A. Bij de uitreiking van het kwisboek heb je
borduurspullen meekregen. Borduur in kruissteek de
achternaam van de burgemeester tijdens de oorlog.
Borduuropdracht: RAAT
B. Wie legde de eerste steen in augustus 1939?
Jaap Raat
C. Op welke datum verloor het Raadhuis zijn officiële functie? 1 januari 2011
1.11

Vier onderduikers: Wervershover Jaap van Eijck (L) en twee
onderduikers van elders. Ook de vierde man daarachter is een
Wervershover.

Hoe heet hij? Cor Botman

Totaal Categorie 1
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__________________________________________________________________________
2.1 Na 19 jaar stopt een bekend politicus uit Wervershoof met de functie van raadslid.
A. Wie is dat? Anneke van der Geest
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2022 staat de politicus weer op een kandidatenlijst.
B. Van welke partij? MORGEN!
2.2 In Coronatijd wordt in het dorp een fitparcours uitgezet. Wat zijn de voornamen van deze
twee initiatiefnemers van De Dars? Olga en Lieneke
2.3 Karin Bot van ’t Fortuin organiseert tijdens de feestdagen van 2020 een tekenwedstrijd voor
de jeugd. In januari 2021 worden de winnaars bekend gemaakt.
Wie zijn dat? Roos Snip, Elin Mol en Jente Karsten
2.4 Regelmatig staan er verslagen van hun reis naar Cuba in de Binding.
Wie doen dat? Bram en Franka Visser
2.5 De Binding start met een nieuwe rubriek ‘Met de deur in huis bij’. Wat is de achternaam
van de eerste familie die hierin wordt belicht? Ligthart
2.6 Lijsttrekker Sigrid Kaag (D’66) komt op werkbezoek in ons dorp.
Bij wie doet zij dat? Plantenkwekerij Gitzels
2.7 Een raadslid van ons dorp haalt met de problematiek in de thuiszorg de Volkskrant.
Wie is dit? André Meester
2.8 De normale gemeenschapsveiling kon in 2021 geen doorgang vinden. Het werd digitaal.
Wat was de opbrengst? € 38.469
2.9 Het zwembadbestuur stapt op. Na al die jaren van zwemplezier is men het oneens met
de gemeente.
In welk jaar had ons dorp voor het eerst een zwembad? 1968
2.10 Op Koningsdag werd de ‘Het Café Oranjetocht’ gehouden.
Hoeveel deelnemers streden in prachtig weer om de eer? 250
2.11 Welke Wervershover mocht in 2021 een
Koninklijke onderscheiding ontvangen? Ben Droog
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2.12 Hoe heet de televisiedocumentaire over de familie Klaas Schouten?
Het leven gaat niet altijd over tulpen

2.13 De politie hield in 2021 in de maand mei een aantal snelheidscontroles op de Driehuizen.
Dertig bestuurders werden bekeurd.
Wat was de hoogst gemeten snelheid? 122 km/u
2.14 De families Botman en Molenaar voeren actie voor het Ronald McDonaldhuis.
Onder welke naam doen zij in juni 2021mee aan een estafetteloop?
Heldhaftige strijders
2.15 In ons dorp was in juli het eigen biermerk van Dijkpop te koop.
Wat is de naam van dat bier? Rock & Rolla
2.16 Het aantal broedparen van vogels in de Koopmanspolder is in juli 2021 weer geteld. Er
werden 32 paren van de Kleine Karekiet meer geteld dan in 2020.
Hoeveel telde men er? 94 paren
2.17 De familie Van Dam staat al jaren met hun botswagens op de kermis.
Ook in 2021 geven zij in de Binding weer een kortingbon.
Wat moest je met deze bon betalen voor 25 ritten? 20 euro
2.18 Jaar in, jaar uit, deed zij de was voor VVW-voetbal.
Met een bos bloemen en een cadeaubon nam zij afscheid.
Wie was deze vrijwilligster? Bep van Ophem-Kok
2.19 Peter Kuin woont al jarenlang in Brazilië Daar tekent hij een kinderboekenserie.
Hoe heet de hoofdfiguur? Brassie
2.20 Wie is de zanger van Johnny Contant? Leon Neefjes
2.21 Al jarenlang krijgt de jeugd in ons dorp schaatstrainingen. Een van de jeugdtrainers doet dat
al 40 jaar. In december 2021 werd hij in het zonnetje gezet.
Wie is hij? Marcel Boos
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2.22 ‘Het mooiste meisje van de klas’ is een televisieprogramma. Een oud Wervershoofse is in
januari 2022 het middelpunt.
Wie is zij? Xandra van Rooijen
2.23 Wat was de eerste overwinning voor Irene Schouten in 2022?
NK marathonschaatsen op natuurijs
2.24 Wie is de eerste dichter van de gemeente Medemblik geworden?
Mieke de Beer-Koomen
2.25 De lokale voorleesronde voor de Nederlandse Voorleeswedstrijd 2022 werd gewonnen
door een leerlinge van De Schelp.
Wie is zij? Linde Neefjes
2.26 Wervershoof heeft prima schaatsers.
Bij de beloften werd in 2021 een dorpsgenoot van ons eerste in het klassement der
marathonschaatsers.
Wie is deze krachtpatser? Gert-Jan van Diepen
2.27 Wat is de naam van de bijeenkomsten die Lisa Croese en Joost Botman voor de jeugd
organiseren?
Blikopeners
2.28 We kunnen er niet omheen, de fantastische prestaties van Irene Schouten.
Zij ontving hiervoor een Koninklijke onderscheiding. Welke?
Ridder in de orde van Oranje Nassau
2.29 Er verschijnen nog wel eens wat bijzondere krantenkoppen over ons dorp. Bij de volgende
krantenkoppen zijn woorden weggelaten. Welk woord hoort er op de lege plaats?
A. In je blootje baantjes trekken kan nu ook in West-Friesland.
B. Marathonschaatsster Lisanne Buurman stuurt KNSB tikkie terug en gaat viral.
C. Inbrekers supermarkt Wervershoof kwamen niet ver met honderden
Pakjes sigaretten
D. In sloot belande bestuurder laat bericht achter op auto:
‘Niet zoeken, ik ben veilig thuis’

E. Burgemeester Streng: ‘kermis zit in het DNA van de Westfries’.
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F. Paarse bloemkool en spruitjes die wél te eten zijn: 'zijn de groenten van morgen.'
G. Kerstboomsloper uit W’hoof blijkt ongelukkige fietser te zijn.
H. Vrachtwagen vol bier kantelt sloot in langs N240 in Wervershoof.

Totaal Categorie 2
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__________________________________________________________________________
3.1 Met de komst van Snapchat en Instagram leven jongeren zich helemaal uit op filters. Een
bekende filter is de faceswap. Zo verwissel je gemakkelijk het gezicht van twee personen.
Welke bekende sporters hebben hier een faceswap ondergaan?

❶ Naomie van As
❷ Kjeld Nuis

❸ Irene Schouten
❹ Max Verstappen

❺ Daphne Schippers
❻ Rico Verhoeven

❼ Tom Dumoulin
❽ Lieke Martens

3.2 De Vliering Boys schreven jarenlang een verslag voor in de Binding.
A. Welke broers maakten deel uit van de Vliering Boys? Joop (JP) en Gerard (GP) Grent
B. Hoeveel afleveringen hebben we de afgelopen jaren kunnen lezen? 1200
Voordat ze de Vliering Boys werden hadden ze een andere naam.
C. Wat was deze naam? De Rappèl
3.3 De bekendste Wervershover aller tijden: Theo Koomen.
Hoe kwam hij aan de bijnaam Turf? (Omcirkel de juiste letter)
A. Hij was vroeger heel klein van stuk; ‘drie turven hoog’.
B. Zijn vader werd al zo genoemd omdat hij vroeger turfboer was.
C. Als peuter kon hij zijn naam Theo niet goed uitspreken.
3.4 Sportpark de Westrand werd in 2017 getroffen door een verwoestende brand.
A. Op welke datum speelde deze ramp zich af? 27 april 2017
Vele dorpsgenoten hebben zich ingezet voor de wederopbouw van de kantine. Zo werd er
door twee leden een doneeractie opgestart die meer dan € 12.500,- opleverde.
B. Wie waren deze leden? Paul en Erwin
Er waren heel wat anonieme donaties bij.
C. Hoeveel brachten de anonieme gevers bij elkaar in het laadje? € 680,Vier leden gingen de strijd met elkaar aan om zoveel mogelijk geld te doneren.
D. Wie waren deze leden? Jack Sierkstra, Ferry Weel, Bas Eickhof en Sam Jurriaans
E. Hoeveel hebben zij gezamenlijk gedoneerd? € 206,-
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3.5 Onder luid gedreun maken veel darters hun entree tot het strijdtoneel. Zo kwam Barney
jarenlang met ‘Eye of the Tiger’ van Survivor op.
Zoek het juiste opkomstnummer (letter) bij de juiste darter (cijfer).
1. Jamie Lewis
A. The White Stripes - Seven Nation Army 1 - . C .
2. Michael van Gerwen

B. Neil Diamond - Sweet Caroline

2-.A.

3. Phil Taylor

C. Pitbull & John Ryan – Fireball

3-.E.

4. Daryl Gurney

D. Tina Turner - The Best

4-.B.

5. Mensur Suljovic

E. Snap! - The Power

5-.D.

3.6 Het eerste elftal van VVW voetbal is tussen 2000 en 2010 drie keer kampioen geworden.
A. Tegen wie werden de kampioenswedstrijden gespeeld?
B. Wat waren de uitslagen van deze wedstrijden?
C. Wie maakten de doelpunten?
Kampioen

Wedstrijd

Uitslag

Doelpuntenmakers

5e klasse

ALC – VVW

1-2

Erwin Dol, Lennart Aker

4e klasse

Spirit’30 – VVW

2–3

Barry Kaatee, Jef Koomen, Lennart Aker

3e klasse

HSV – VVW

0-0

-

3.7 Opdracht: Maak een filmpje
Speel met je team hoe het winnende doelpunt van de finale WK 2022 volgens jullie wordt
gemaakt en gevierd. Doe dit in een filmpje van 45 tot 60 seconden. Stuur dit naar
informatie@dorpskwiswervershoof.nl
Vermeld in de onderwerpregel: vraag 3.7 + je teamnaam en –nummer
Zie filmpje

3.8 A. Hoeveel doelpunten heeft het Nederlands Elftal
gescoord in de kwalificatie voor het WK in Qatar? 33
B. Wanneer je kijkt in welke minuut de doelpunten gescoord
zijn en al deze minuten bij elkaar optelt, welk getal krijg je dan? 1829
3.9 Tegenwoordig kun je een balletje slaan in de Dars of bij TV de Kaag. In het verleden waren er
echter meerdere plekken waar je een baan kon huren. Waar was dit? In de Zeehoek
bij Piet Borst en in de Neuvel bij Dirk Zwart (alleen in de wintermaanden)
3.10 Welke vijf Nederlanders hebben in de top tien van de WTA-ranglijst gestaan?
Kiki Bertens, Betty Stöve, Brenda Schultz, Tom Okker, Richard Krajicek
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3.11 In 2019 vond er een fantastisch evenement plaats op de Sjoerd Huisman piste in
Wervershoof: Het NK Skeeleren.
A. Wat was de datum van dit kampioenschap? 30 en 31 mei 2019
B. Er deden een aantal ‘grote namen’ mee.
Hoeveel Olympische medailles hadden de deelnemers bij elkaar gewonnen? 3
C. Welke categorieën werden door de medaillewinnaars gewonnen? 200 m heren
3.12

Na de bevrijding werd er op 9-9-1945 een voetbalwedstrijd georganiseerd tussen VVW en Canadese
militairen. De uitslag was 5-4 voor VVW.
Wie stond er op doel? Nic Schouten (juwelier)

3.13 Wat hebben de plaatsnamen Grenoble, Granada en Abano Terme met elkaar gemeen?
Dit zijn plaatsen waar voor het eerst een Nederlandse wielrenner een etappe won in de
drie grote rondes: - 1936 Theo Middelkamp: Grenoble (Tour de France)
- 1946 Jan Lambrichs: Granada (Vuelta)
- 1953 Wim van Est: Abano Terme (Giro d’Italia)
3.14 Graag willen we bij alle logo’s de naam van de club. Het zijn niet alleen voetbalclubs.
❶ FC Internazionale
❷ Gaziantep FK
❸ THW Kiel (handbal)
❹ CD Jorge Wilstermann
❺ HC Den Bosch/’s-Hertogenbosch
❻ RCD Mallorca
❼ Baltimore Orioles
❽ Surbiton Hockey Club
❾ Donar Groningen
❿ Granollers (handbal)
⓫ Wolverhampton Wanderers (Wolves)
⓬Central Coast Mariners

Totaal Categorie 3
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__________________________________________________________________________
4.1 Er stonden weer heel wat (oud-)dorpsgenoten afgebeeld in Skriemer 25 van 2021.
Welke anagrammen horen bij de juiste personen? (plus kleine tip)
KOET MOOHEN

Theo Koomen

GER BORSOTI

Gerrit Boos

PERS TULAAN

Petrus Laan

JAN MEH VANOP

Jan van Ophem

MOOK PIETEN

Piet Koomen

ROC MEESRET

Cor Meester

BERTY KITHOUN

Tiny Berkhout

ROB GRADET

Gerard Bot

SCHAT KUIMEERKAN

Ank Schuitemaker

WAL DI GUS SWAUNVED Gidus van de Swaluw
4.2 Behendigheidsspel
Stuur één afgevaardigde van jullie team naar Het Café voor het behendigheidsspel.
Er moeten schijfjes met verschillende gaatjes om een stengel worden opgestapeld. Een
moeilijk spelletje waarvoor men een half uur de tijd voor krijgt.
Informeer bij spel
4.3 Breinbreker
Je legt een A4-tje neer. Hoeveel km wordt dan de stapel, wanneer je 50 keer verdubbelt? Ga
er vanuit dat een A-4tje 0.05 mm dik is.
Rond het antwoord af (geen decimalen). 56.294.955 kilometer
4.4 Raadsel
Loek Boon is per 1 maart gestopt als chauffeur bij de fa. De
Wit. Hij heeft na een aantal maanden toch weer heimwee
naar het vak van buschauffeur. Hij besluit dit keer een
stadsbus aan te schaffen. Op internet vindt Gerard Bot een
tweedehands bus voor een mooie prijs (zie foto). Hij laat een
foto van de bus aan Loek zien.
Loek antwoordt: ‘Dat is een fraaie bus en ook nog goedkoop.
Maar ik kan toch niet met zo'n bus bij klanten langs?!’
Waarom niet? De deur van de bus zit aan de ‘verkeerde’ kant. Deze bus is bestemd voor
landen waar men links rijdt.
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4.5 Tijdens de Olympische Spelen van 2022 werden door de Nederlandse langebaanschaatsers
veel medailles behaald. Hoeveel kilometer reden de Nederlandse dames en heren tijdens
de officiële wedstrijden van deze Spelen?
Mannen: Afstanden
44.000,00
Vrouwen: Afstanden
28.000,00
Ploegachtervolging 27.889,92
Ploegachtervolging 20.917,44
Massastart
24.791,04
Massastart
4.791,04
Totaal
96.680,96
Totaal
53.708,48
Totaal mannen + vrouwen: 96.680,96 + 53.708,48 = 150.389,44 m = 150 km
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Velen kijken naar de series op Netflix. Aan het begin van een aflevering wordt vaak een
rolverdeling met muziek getoond. Sommige van die liedjes hoor je dan wellicht wel twintig
keer of vaker.
A. Op bovenstaande Filippine is het de bedoeling dat je de uitvoerend artiest van die titelsong
van de eerste aflevering invult:
1. Narcos
5. The missing
9. Overspel
2. Peaky blinders
6. Marseille
10. Friends
3. The bridge*
7. Springvloed
11. Orange is the new black
4. La casa de papel
8. Outlander
12. Dark
* eerste 3 woorden

B. Bij volledige invulling zie je in de grijze kolom van boven naar beneden de naam van een
bekende muziekband.
De naam luidt: ’t Volksorkest
C. Hoe vaak komt de letter A voor in de ingevulde Filippine? 19 x
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N

4.7 Het skelet van het menselijk lichaam bestaat uit ± 200 botten. Allen hebben ze mooi
klinkende, Latijnse namen. We vragen jullie om de volgende 10 botten in de juiste volgorde
te zetten, van boven naar beneden (van hoofd naar voeten):
Costae, Femur, Nasale, Scapula, Fibula, Coccygis, Patella, Calcaneus, Hyoideum, Clavicula.
❶ Nasale

❹ Scapula

❼ Femur

❷ Hyoideum

❺ Costae

❽ Patella

❸ Clavicula

❻ Coccygis

❾ Fibula

❿ Calcaneus

4.8 Maak een limerick met de woorden Wervershoof (of Wervershover) en dorpskwis er in.
Weet je het nog: Het is een versje van vijf regels.
De derde en vierde regel zijn korter dan de andere regels.
De eerste, tweede en vijfde regel rijmen op elkaar
en de derde en vierde regel rijmen op elkaar.
Voorbeeld:

‘Een snuggere Wurreversover,
die leunde te ver achterover.
Hai ging onderuit
en viel op z’n snuit.
Toen sloeg ie de durpskwis maar over.’
Ter beoordeling van jury

4.9 Eergisteren was ik 76 jaar. Ik ben vorig jaar 77 geworden en volgend jaar hoop ik mijn 79 e
verjaardag te vieren.
Op welke dag ben ik geboren? 31 december
4.10 In de haven ligt een schip. Tegen de romp van het schip hangt een touwladder, waarvan de
sporten 60 centimeter van elkaar liggen. De onderste sport van de touwladder hangt een
halve meter boven de waterspiegel. Het getijdenverschil in de haven bedraagt 190
centimeter. Bij eb staat het water dus bijna twee meter lager dan bij vloed. Op het moment
dat de onderste sport zich een halve meter boven de waterspiegel bevindt, is het vloed.
Waar bevindt de onderste sport zich als het eb is?
De afstand blijft gelijk. Het schip drijft op het water en gaat dus met de waterstand mee
omhoog en omlaag. Een halve meter dus.
4.11 Over drie jaar ben ik drie keer zo oud als drie jaar geleden.
Hoe oud ben ik? zes jaar
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4.12 De stemmetjes op de televisie zijn ons wel bekend. Van wie zijn de Nederlandse stemmen
van onderstaande figuren?

❶ Tommy - Trudy Libosan

❺ Calimero - Corrie van de Linden

❷ Dolf - Johnny Kraaijkamp jr.

❻ Zoef de Haas - Ger Smit

❸ Dora - Lotte Ellingman / Nicoline van Doorn ❼ Lala - Marjolein Algera
❹ Victorius - Stephanie van Rooijen

❽ Sponge Bob - Lex Passchier / Jurjen van Loon

4.13 De vader van Piet had een enorme snoek gevangen. Piet vroeg aan zijn vader of hij hem al
gemeten had en vader zei van wel. Piet was erg nieuwsgierig en vroeg hoe lang de snoek dan
wel was. Vader antwoordde: ‘De kop van de snoek is precies 22,5 cm lang, de staart is even
lang als de kop en de helft van de lengte van het lichaam en het lichaam is even lang als de
som van de kop en de staart.
Hoe lang was de snoek? 1,8 meter (180 cm)
4.14 Twee onderwijzers waren familie van elkaar. Een van hen had een lange baard. Op een keer
kwam de inspecteur op school en vroeg aan een van de twee: "Jullie hebben dezelfde naam,
zijn jullie familie van elkaar?" Toen antwoordde de onderwijzer zonder baard: "Ik ben enig
kind en zijn vader - en hij wees op de meester met de baard - is een kind van mijn vader."
Wat waren die twee van elkaar? Vader en zoon
4.15 Een fietser rijdt vanaf zijn camping aan de voet van de berg omhoog met een snelheid van 10
kilometer per uur. Na twee uur fietsen is hij op de top van de berg. Hij rijdt vervolgens met
een snelheid van 20 kilometer per uur via de zelfde weg weer terug naar de camping.
Wat is zijn gemiddelde snelheid tijdens deze fietstocht? 13⅓ km p/u
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4.16 Vul de ontbrekende tekst (achter de rode balk) in:
❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

❿

❶ 40-45

❻ Johnny Contant

❷ Afzwaaien

❼ Monaco

❸ Albert Heijn’s koffie

❽ Raadhuis Wervershoof 80 jaar

❹ Boekenweek

❾ We can do it

❺ Respect

❿ Philips
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4.17 In dit klaslokaal is plaats voor acht leerlingen. Ze hebben genummerde tafels.

 Bo zit vooraan. De juffrouw staat niet voor haar tafel.
 Tussen de juffrouw en Rick bevindt zich één tafel.
 Karlijn zit naast Rick.
 Tim en Fleur zitten naast elkaar.
 Fleur zit vlak voor Barend.
 Karlijn heeft het raam niet direct aan haar rechterkant.
 Karlijn en Stef zitten aan dezelfde kant van het lokaal, maar niet vlak achter elkaar.
 Jos en Barend zitten even ver van elkaar als Bo en Stef.
Waar zitten de leerlingen?
Tafel 1. Bo
Tafel 2. Jos
Tafel 3. Karlijn
Tafel4. Rik
Tafel 5. Tim
Tafel 6. Fleur
Tafel 7. Stef
Tafel 8. Barend
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4.18 Woordzoeker

De overgebleven letters vormen: Vooruitgang Vergt Wilskracht

Totaal Categorie 4
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__________________________________________________________________________
5.1 Ga naar dorpskwiswervershoof.nl/tien-bners/. Daar vind je een audiobestand.
Welke tien BN’ers hoor je?
❶ Theo Koomen
❷ Harry Vermeegen
❸ Ryanne van Dorst / Elle Bandita / Raven
❹ Mies Bouwman
❺ Mark Baanders / Slijptol

❻ Spike van Soest
❼ Astrid Joosten
❽ Anna Nooshin
❾ Eberhard van der Laan
❿ Sarina Wiegman

5.2 De volgende artiesten hebben een raakvlak met een van de plaatsnamen (en dan niet omdat
ze er ooit optraden). Welke plaatsnamen horen bij welke artiest?
Parijs, Wervershoof, Londen, München, Lourdes, Los Angeles, Londen, Baambrugge,
Hollywood, Berlijn en Amsterdam.
❶ Madonna
❷ Albert West
❸ Holly Johnson
❹ Gerry Rafferty
❺ The Kinks
❻ The Moody Blues

Lourdes
München
Hollywood
London
London
Parijs

❼ The Beatles
❽ The Doors
❾ David Bowie
❿ The Beach Boys
⓫ The Cats

Amsterdam
Los Angeles
Berlijn
Baambrugge
Wervershoof

5.3 Evenals het programma ‘Raden Maar’ van Kees Schilperoort is het radiospel ‘Het
Geluid’ van Qmusic al lange tijd populair. Ook wij hebben een geluid opgenomen. Ga
daarvoor naar dorpskwiswervershoof.nl/het-geluid/.
Weet jij wat het geluid is? Het oprollen van een stofzuigersnoer
5.4 Opdracht: Maak een filmpje!
Ga naar https://youtu.be/6OW1JJwqVRQ. Daar vind je de clip van ‘Save all your kisses for
me’ van The Brotherhood of Men. Maak met vier leden van het team een filmpje van het 1e
couplet en het 1e refrein (tot 1.28). Probeer dit zo exact mogelijk na te doen. Let op kleding,
uiterlijk en choreografie. Hoe beter de gelijkenis, hoe hoger de score.
Stuur dit naar informatie@dorpskwiswervershoof.nl
Vermeld in de onderwerpregel vraag 5.4 + je teamnaam en -nummer
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5.5 Oorlogen zijn er altijd geweest, inktzwarte periodes in de aardse geschiedenis. Er zijn heel
veel films en series gemaakt over oorlog. Hieronder volgen een aantal vragen over oorlog en
beeld.
A. Van een serie over de oorlog in Vietnam werden CD’s uitgegeven met muziek uit die serie,
met hits uit die tijd.
Welke TV-serie was dat? Tour of duty
B. The film ‘A bridge too far’ uit 1974 gaat over de slag bij Arnhem, operatie Market Garden.
De brug in de film is niet een brug bij Arnhem.
Bij welke plaats hoort die brug in de film wel? Deventer
C. Welke film hoort bij deze foto?
The bridge on the river Kwai

D. In 1998 kwam er een film uit, die begon met de landing in Normandië op D-day, 6 juni
1944.
Wat is de titel van deze kaskraker? Saving private Ryan
E. De 16-jarige Michiel raakt plotseling bij het verzet tijdens de ijskoude winter in Tweede
Wereldoorlog. Zijn buurjongen Dirk vraagt Michiel een brief te bezorgen. Dirk wordt
opgepakt en dood geschoten door de Duitsers. Michiel moet alleen verder. Een mooi
jeugdboek, dat werd verfilmd.
Hoe heet de serie? Oorlogswinter (van Jan Terlouw)
F. Een heel bekend beeld uit een bekende film.
Welke? Platoon

5.6 Wie bezongen Wervershoof voor de allereerste keer, als ’het mooiste dorpje is aan de rand
van het IJsselmeer’? Omcirkel de juiste letter.

A. Los Onderdikos

B. De Club van Acht
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5.7 Ga naar dorpskwiswervershoof.nl/kinderprogrammas. Daar vind je een audiobestand. Van
welke tien kinderprogramma’s hoor je hier het intro?
❶ Swiebertje
❷ Floris
❸ Tita Tovenaar
❹ Moomins
❺ Alfred Jodokus Kwak

❻ De Daltons
❼ Klokhuis
❽ Zaai
❾ Beugelbekkie
❿ Spangas

5.8 Ga naar dorpskwiswervershoof.nl/liedjesmix. Daar vind je een audiobestand. Welke tien
liedjes zijn hier door elkaar gemixt? Noem artiest + titel.
❶ Justin Hayward – Forever Autumn
❷ Boudewijn de Groot – Tante Julia
❸ Santa Esmeralda – Don’t let me be
misunderstood
❹ Bloodhound Gang – Fire Water Burn
❺ Mando Diao – Dance with Somebody

❻ Akcent – Kylie
❼ Madonna – Hung up
❽ Jeugd van Tegenwoordig – Hollereer
❾ Gavin Degraw – Chariot
❿ Anne-Marie – Ciao Adios

5.9 De dvd ‘Van Ouds-her’ deel 8, uitgegeven door de Stichting Oud-Wervershoof geeft een
beeld van vroeger. Op de dvd staat een film over het tuindersbedrijf van de gebroeders
Neefjes aan de Dorpsstraat. Een aantal producten oogsten zij wanneer het land onder een
laag sneeuw ligt.
Welke producten zijn dat? Boerenkool en spruitjes
5.10 ‘Anna asjeblieft, draai je om. We komen er wel uit.’
‘Pamela, breek mijn hart niet. Vergeet niet dat het deze keer misschien niet kan genezen.’
‘Melanie, niets dan de aanraking van jouw hand kan mij redden.’
‘Angela voert me terug naar de tijd toen ik wist dat haar liefde nog steeds van mij was.’
‘Ik zie jouw gezicht nog steeds door het raam aan de andere kant, Rosanna.’
Wat verbindt bovenstaande dames met elkaar?
Ze worden bezongen in liedjes van de band TOTO

Totaal Categorie 5
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__________________________________________________________________________
6.1 Een ambtenaar van de Burgerlijke Stand Medemblik vond het in
2019 fantastisch om een huwelijk te voltrekken in Het Café van
Wervershoof.
A. Wie is deze ambtenaar? Marisca Boers
6.2 Doe eens een gok. Op 9 februari 2020 stond er een stevig windje. Kitesurfers houden van
wind. Hoeveel kitesurfers kon je vanaf de dijk langs de Kagerbos op die dag om 13.00 uur
actief aan het werk zien?
Je mag er 5 naast zitten. 0 (nul) van 0 t/m 5 is goed
6.3 Wie heeft het logo van de Dorpskwis Wervershoof bedacht? Joost Buis
6.4 Hieronder lees je de eerste regels van een gedicht.
‘Nog steeds ben ik van binnen de vrouw die ik altijd was
Die houdt van mooi en netjes met hakken en een tas’
Wie schreef deze? Sandra Botman
6.5 Een dorpsgenoot ging op 4 en 5 mei 2019 onderzoek doen naar de Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag. Deze jonge Wervershoofse deed een oproep voor informatie.
Wie is zij? Jade Boerdijk
6.6

Zomaar een foto van de site ‘Je bent Wervershover als’.
Wat zijn de namen van deze echtelieden?
Gerard Mol en Diana Mol-Glasbergen

6.7 Zij treden regelmatig op voor de doelgroep ‘senioren’.
Hoe heet deze band? Zô was ‘t
6.8 Ergens in ons land staat een kopie van onze Sint Werenfriduskerk.
A. Hoe luidt de naam van deze kerk?
De Sint Willibrorduskerk
B. Waar staat deze kerk?
’s-Heerenhoek
C. In welke provincie?
Zeeland (Zuid Beveland)
D. Wie was de architect?
Theo Asseler

Antwoordenboek dorpskwis Wervershoof, 18 juni 2022

Pagina 24

6.9 Als je door ons dorp rijdt is het je vast wel eens opgevallen dat op sommige huizen teksten
staan. Hieronder staan een paar van die huizen. Benoem de straat waar deze huizen staan.

❶ Dorpsstraat

❷ Oudweid

❺ Bisschop Grent- ❻ Neuvel
plantsoen

❸ S. Koopmanstraat ❹ Floralaan

❼ Zeeweg

❽ Doker Pinxterplantsoen

6.10 Het is moeilijk om terug te denken in de tijd. Of valt het voor u wel mee?
In juni 2021 was er veel te doen. Zet de letter van de volgende gebeurtenissen in juni in de
juiste chronologische tijdvolgorde.
A. Na een lange tijd van gesloten zijn i.v.m. corona gaan de cafés weer open.
B. Kinderopvang Berend Botje viert Modderdag.
C. Wees een kei. Koop een lei. De eerste dag van deze actie voor behoud van de kerk.
D. Eerste uitzending van de documentaire over de familie Schouten.

A

D

C

B

Wat was eerder? Omcirkel het juiste cijfer.
1. De ijspret aan het begin van 2021.
② Deelname van Irene Schouten aan het EK Allround langebaanschaatsen 2021.
① De opening van het nieuwe schoolplein van de Dijkwerkers.
2. De uitgave van het boek ‘Allemaal sukkels’ van Bas Berkhout.
①De opening van het outdoor sportpark aan de Kagerbos.
2. De sponsorloop van de leerlingen van de basisscholen t.b.v. hun schoolbibliotheek.
①De laatste Deen sponsoractie.
2. De negentigste verjaardag van de tweeling Meindert en Truus Warnaar.
①De opening van de nieuwe AH-zaak.
2. De presentatie van Skriemer 25.
6.11 Wat is het hoogste huisnummer van Wervershoof? 250 (Dorpsstraat)
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6.12 Nieuwe gebouwen worden vaak voorzien van een plaquette, waaraan kan worden gezien
wie de eerste steen legde. Ga op zoek en vind.

A. Door wie is deze eerste steen gelegd?
Thom Montezinos Mul

B. Op welke datum werd deze eerste steen
gelegd? 12 september 2014

C. Van welk gebouw is deze eerste steen? Sporthal Olympia (Olympia moet genoemd worden)
6.13 In het Rijksmuseum te Amsterdam hangen vele zeer bekende schilderijen. Hoe is het met je
kennis op het gebied van de Nederlandse schilderkunst? Wat zijn de titels van de
onderstaande schilderijen (fragmenten)?
Afbeelding ❶

Afbeelding ❷

❶ De magere compagnie

❷ De staalmeesters

Afbeelding ❹

Afbeelding ❺

❹ De vaandeldrager ❺ De nachtwacht

Afbeelding ❻

❻ Het straatje
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6.14 Ook hangen er geschilderde portretten. In het begin van de 19 e eeuw waren onderstaande
personen invloedrijke mensen in Nederland. Wie zijn zij?
Afbeedling ❶

❶ Koning Willem II

Afbeelding ❷

❷ Koning Willem I

Afbeelding ❸

❸ Keizer Napoleon

Afbeelding ❹

❹ Koning Lodewijk Napoleon

6.15 Ver van huis is een stiekeme blik op vrouwelijk schoon wel eens leuk.
Hieronder staan de voorpagina’s van een aantal Playboys.

Wie staan er op en in welk jaar was dat?
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Naam
1. Shannon Doherty

Jaar
1994

Naam
7. Goedele Liekens

Jaar
1991

2. Stella Jongmans

1996

8. Dolly Parton

1978

3. Mariah Carey

2007

9. Donald Trump

1990

4. Miss Piggy

2005

10. Cindy Crawford

1988

5. Latoya Jackson

1989

11. Bruno Mars

2012

6. Goldie Hawn

1985

12. Barbara Streisand

1977

Totaal Categorie 6
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__________________________________________________________________________
7.1 In ons dorp staan heel veel bruggen. Je bent er misschien al meer dan duizend keer voorbij
of overheen gegaan. Mooi om je bruggenkennis eens te testen.
❶
❷
❸

❹

❽

❺

❻

❾

❼

❿

❶ Wanneer je over deze brug gaat kom je bij welk adres? Handelsweg 36
❷ Een fragment van een brug. Bij welk huis hoort deze brug? Kagerbos 5
❸ Deze bruggen staan voor de adressen? Dorpsstraat 246 en 248
❹ Mooi groen achter een brug op welke weg? Vok Koomenweg
❺ Deze brug gaat naar welke huizen? Zeeweg 16 en 18
❻ Dit brugdeel staat tussen welke huisnummers van welke weg? S. Koopmanstraat 5 en 7
❼ Deze foto is genomen vanaf welke weg? Slotlaan
❽ Deze brug staat in welke straat? Neuvel
❾ Deze brug staat langs welke weg? Zijdwerk
❿ Als je vooruit loopt kom je op welke weg? Matjador
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7.2 Hieronder staat een aantal afbeeldingen die tot een pand behoren. Een mooie opdracht voor
de jongere deelnemers om de fiets te pakken en op zoek te gaan naar de adressen waar
deze thuishoren. Om het voor de jongsten niet al te moeilijk te maken is het voldoende om
je te beperken tot De Gouw, Europasingel, Oudweid, Bogertje, van Maaselandstraat,
Slikkerdijk en Zanddijk. Bij welk adres horen de volgende afbeeldingen?
❶
❷
❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

❶ Van Maaselandstraat 38

❻ Bogertje 18

❷ Slikkerdijk 8

❼ Europasingel 110

❸ Oudweid 5

❽ Europasingel 114

❹ De Gouw 46

❾ Europasingel 57

❺ Zanddijk 8
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7.3 Maak een originele teamfoto met minstens één kabouter er op.
Stuur deze foto naar informatie@dorpskwiswervershoof.nl
Vermeld in de onderwerpregel vraag 7.3 + je teamnaam en –nummer

Zie foto

7.4 Op de Dorpsstraat tussen de Kaagweg en de Raiffeisenlaan is aan beide kanten een
huisnummer dat niet bestaat.
Welke nummers zijn dat? Nr.: 31 en nr.: 36
7.5 Jullie teamcaptain heeft het kwisboek uit HET CAFÉ opgehaald. Eigenaar Joost Buis
was daar ook. Van welke muziekband had hij een T-shirt aan? The Tragically Hip
7.6 In het Oude Raadhuis trouwen nog regelmatig stelletjes. Dit initiatief verdient navolging.
Tover twee teamleden om tot een heus bruidspaar. Zorg ervoor dat dit bruidspaar tussen
19.30 en 21.00 uur op het bordes van het Oude Raadhuis is geweest. En natuurlijk: Hoe
mooier, (gekker) hoe beter. Zorg dat jullie teamnaam duidelijk in beeld is. Er zal een
fotograaf aanwezig zijn.
Zie foto van fotograaf

Totaal Categorie 7
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__________________________________________________________________________
Aardrijkskunde en topografie
8.1 A. Welk land heeft het grootste stuk evenaar op zijn grondgebied? Brazilië
Hoeveel kilometer is dat? ca. 2275 kilometer (tussen 2250 en 2300 is goed)
B. Noem van elk continent de hoogste berg, in welk land hij ligt en hoe hoog hij is.
Continent
Berg
Land
Hoogte
Noord-Amerika
Denali
VS (Alaska)
6168 m
Zuid-Amerika
Aconcagua
Argentinië
6962 m
Europa
Elbrus (Blanc)
Kabardië-Balkarië (Rusland)
5642 (4810) m
Afrika
Kilimanjaro
Tanzania
5895 m
Azië
Everest
Nepal/Tibet
8848 m
Australië/Oceanië Puncak Jaya
Papoea-Nieuw-Guinea
4884 m

8.2 Van wie is deze vlag?
❶ Vanuatu

❷ Bonaire

❸ Saint Pierre & Miquelon

❹ West-Friesland

❺ Sicilië

❻ Murcia

❼ Nieuw Zeeland

❽ Liberia
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8.3 Van welke landen zie je hier een silhouet?
❶ Frankrijk
❷ Bangladesh
❸ Burkina Faso
❹ Slovenië
❺ Irak
❻ Schotland
❼ Engeland en Wales
❽ Angola
❾ Kroatië

8.4 Het dierenrijk kent een aantal bijzondere bewoners.
Van wie zijn de sporen en welke dieren zie je hier?
❶ Gorilla

❷ Saiga

❸ Aardwolf

❹ Maki

❺ Koala

❻ Gerenuk / gerenoek / giraffegazelle
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8.5 Enkele jaren geleden heeft een aantal Wervershovers, zonder dat zij dit wisten, een
figurantenrol gespeeld in een aflevering van een populair YouTube-kanaal.
Wat is de naam van dit kanaal? Stuk TV
Welke Wervershovers kwamen herkenbaar in beeld? Peter Korver, Peter Immen + dochter,
Maria Dol-Kolenberg, (Ans Karsten-Bakker)
Welke bekende Nederlander staat centraal in de aflevering? Rapper Boef
Hoeveel views heeft deze aflevering nu? (pas te bepalen op kwisdag)
Waar eindigt de aflevering? Op de Perenmarkt in Zwaagdijk-oost, voor de Action

Kinderboeken
Lezen is goed voor je en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Heb jij (vroeger)
voldoende gelezen? Hieronder een test!
8.6 In dit bekroonde boek probeert het hoofdpersonage kansberekening toe te passen
om haar vader veilig thuis te krijgen.
De naam van het boek:
Een kleine kans
De naam van het hoofdpersoon:
Kiek
De gewonnen prijs:
Gouden Griffel 2007
Om welke kansberekening gaat het: dode muis, dode hond en dode vader
8.7 In dit boek over een meisje dat graag dichter wil worden, wordt er in één van de
eerste hoofdstukken een afkorting gebruikt voor haar vader. Het laatste deel van
de serie was overigens ooit het kinderboekenweekgeschenk.
De naam van het meisje?
Polleke
De afkorting die ze voor haar vader gebruikt: Ingewikkelde Pa
De bijnaam van de vader:
Spiek
Zijn echte naam:
Gerrit
De naam van de acteur die de rol speelt in de verfilming: Daan Schuurmans
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8.8 Dit beroemde kinderboek gaat over een waargebeurd verhaal waarin een
meisje komt te overlijden aan de gevolgen van leukemie.
Wat is de titel? Achtste-groepers huilen niet
Wie is de auteur? Jacques Vriens
Wat is de échte naam van het meisje? Anke (Akkie)
Aan het einde van het boek zingt de klas een afscheidslied.
Wat zijn de laatste paar regels van dit lied? En al zie je elkaar nooit meer, vergeet dan nooit
één ding, de tijd die je samen deelde, blijft een fijne herinnering. of Dit pakt niemand,
niemand, niemand ons meer af.
8.9 In deze alom geprezen historische jeugdroman zit ook een flinke dosis sciencefiction. Hoofdpersoon Dolf komt door een tijdmachine namelijk in de
Middeleeuwen terecht.
Wat is de titel van dit bijna vijftig jaar oude boek? Kruistocht in Spijkerbroek
Wat is de naam van de stad waar Dolf terecht kwam? Spiers
En hoe heette de man/jongen die hij vervolgens te hulp schoot? Leonardo
Het boek heeft een Europese prijs gewonnen. Welke? Beste historische Jeugdroman
8.10 Dit boek vertelt het verhaal van een roversdochter.
Wat is haar naam? Ronja
Hoe heet de jongen met wie ze een onmogelijke vriendschap sluit? Birk
Hoe worden de vreselijke vliegende wezens genoemd voor wie het tweetal
regelmatig moet vluchten? Vogelheksen
De grootste kinderliteratuurprijs is vernoemd naar de schrijfster van dit boek.
Hoe heet deze prijs voluit? Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA)
Welke Nederlander won deze prijs het meest recent? Guus Kuijer (2012)

8.11 Welk jeugdboek is dit?

Een weerwolf in de leeuwenkuil

8.12 In het jeugdboek ‘Wie niet weg is wordt gezien’ van Ida Vos vertelt de schrijfster hoe
zij als kind was ondergedoken tijdens de Tweede Wereld Oorlog. De laatste maanden
van de oorlog bracht zij door bij een gezin, niet ver van Wervershoof.
A. Waar was dat? Venhuizen

Op 3, 4 en 5 juni 1945 vierde Wervershoof een groot
driedaags bevrijdingsfeest. Schoolkinderen liepen verkleed
mee in een optocht.
B. Wat beeldt deze klas uit? Nederlandse Binnenlands Strijdkrachten (NBS)
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Jeugdfilms
8.13 Ze verliezen elkaar uit het oog omdat een van hen verhuist. Op allerlei manieren probeert de
een zijn vriend te bereiken omdat hij hem iets wil teruggeven: hij belt, schrijft, zet een
advertentie in geheimtaal en pakt tenslotte de trein. Als niets helpt, komt hij op een geniaal
idee: meedoen aan een tv-spel, dan zal zijn vriend hem wel zien.
Welke film wordt hier bedoeld? Het zakmes
8.14

Een bekende leuke zwerver.
Wie speelde de rol van burgemeester in 1965 in de serie?
Rien van Nunen

8.15 Diertje uit de Emmalaan snapt niet waarom ze er plots uitziet als een charmante jongedame.
Het is raar, maar het heeft ook voordelen. Bevriende dieren vertellen haar bijvoorbeeld
mensengeheimen, waarmee ze een sympathieke, stuntelige journalist helpt, in ruil voor eten
en een slaapplaats.
Welke film wordt hier bedoeld? Minoes
8.16

Wie kent ze niet? De verhaaltjes van Jip en Janneke. Bij welk verhaaltje
hoort deze tekening? Jip met de staart

8.17 Welk bekend stripfiguur stelt vaak de vraag: Wie is hier dik? Obelix
8.18 Welk tekenfilmfiguur wordt elke avond door zijn huisdier buiten gezet? Fred Flintstone
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8.19 Het middelste raam van de glas-in-loodramen aan de voorkant van het
raadhuis. Hierop staat St. Werenfried, die zich zegenend over de
gemeente uitstrekt. Links van hem de kerk en rechts het raadhuis staan
symbool voor de goede verstandhouding tussen het kerkelijk en burgerlijk
gezag. Voor onze jongste deelnemers:
Opdracht! Kleur het raam naar het voorbeeld van het originele glas-in-loodraam.
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8.20 Met je mobiele telefoon kun je tegenwoordig steeds meer spellen spelen die gebruik maken
van augmented reality (AR). Pokémon Go was één van de eerste en kwam in juli 2016 uit. Je
ziet hieronder een aantal screenshots uit dit spel. Op welke kruispunten in Wervershoof
bevindt de avatar zich?

1. Kruispunt: Burgemeester
Raatlaan / Raiffeissenlaan
Welke ‘gym’ zie je in beeld?
Oude gemeentehuis

2. Kruispunt: Darwinstraat /
Burgemeester Raatlaan
Welke drie Pokémons zie je
in de afbeelding?
Rapidash, Sandshrew, Oddish

3. Kruispunt: Lageweid / Glooiing
Wat is de naam van deze organisatie ?
Team Rocket
Hoe heet de grote baas?
Giovanni

Totaal Categorie 8
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________________________________________________________________________

9.1 Vertaal het onderstreepte woord in goed Westfries:
(Tip: Gebruik het Westfries Woordenboek van dr. Jan Pannekeet)
9.1.1 Een broek met bretels.

galge

9.1.2 Weten jullie dat niet eens?

genies, geniesen

9.1.3 Een ondiep slootje.

flouk, flook

9.1.4 Ik lust geen pinda’s.

bokkeneute, sausies

9.1.5 Ik kom straks wel.

demie demee, temee, asens, enz.

9.1.6 Een ouderwetse kinderwagen.

poppesnor, mattesnor

9.1.7 Kolven doe je met een kolfstok.

Kliek

9.1.8 Hij reed van de helling omlaag.

Klucht, kluft

9.1.9 Kinderen, niet zo ruziën!

klamme, herketekke

9.1.10 Anderhalf jaar geleden.

aaref, tweidalf

9.1.11 Stop het maar in je broekzak.

diesek

9.1.12 Wat ben ik toch weer een sufferd.

struul, druul, stoetel enz.

9.1.13 Hij struikelde over de drempel.

stroffelde

9.1.14 Je moet niet zo opscheppen.

swesse, ophakke

9.1.15 Wat heb je smerige handen.

kladdige

9.1.16 Wij hadden vroeger een pleegkind.

thuishaalder

9.1.17 Vroeger kwam er een marskramer aan de deur. kassiesventer
9.1.18 Met die kleine schat kun je zo lekker knuffelen.

snolle

9.1.19 Varen met een vaarboom.

kloet

9.1.20 Zij zat stiekem te glimlachen.

gloime
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9.2 Noteer de Westfriese naam van de volgende voorwerpen:

9.2.1 gatemetiel, gatepetiel

9.2.6 klinkbuul

9.2.2 slaai

9.2.7 mook

9.2.3 zoin

9.2.8 tomment

9.2.4 klauw

9.2.9 luchgoed

9.2.5 oid

9.2.10 skraper
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9.3 Bijnamen van dorpsbewoners
Wervershovers zijn Gommers, maar ken je ook
de bijnamen van de volgende bewoners:

9.3.1 Andijkers:

Bônebeukers

9.3.2 Benningbroekers:

Speulmakkers

9.3.3 Hauwerters:

Skokke

9.3.4 Hoogkarspelders:

Blauwe Roigers

9.3.5 Onderdijkers:

Keuters

9.3.6 Oostwouders:

Blaaie

9.3.7 Opperdoezers:

Turke

9.3.8 Twiskers:

Gladore

9.3.9 Westwouders:

Grippelepissers, grippeleskoiters

9.3.10 Zwaagers:

Kraaie

Tip:
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9.4 Vertaal de hele zin in goed Westfries
Let op de onderstreepte woorden. Max. 2 punten per zin
9.4.1 Zij zijn veel ouder dan ik.
Hullie benne veul ouwer as moin
9.4.2 Ik heb mijn portemonnee verloren.
Ik hew m’n knip strooid
9.4.3 De zijne is veel hoger dan de onze.
Zoines is veul houger as oôzes
9.4.4 Hij kan nog niet eens zwemmen.
Hai ken nag geniesen swumme
9.4.5 Wie heeft de bal in het water geslagen?
Wie heb/het de bal te water sloegen/slegen
9.4.6 Je had je been wel kunnen breken.
Je hadde je bien wel breke kennen/kend
9.4.7 Wij zijn klein en zij zijn groot.
Wai benne kloin en hullie/hunnie benne groôt
9.4.8 Dit is de mijne en dat is de jouwe.
Dut is moines en dat is jouwes
9.4.9 Wie heeft mijn brood verstopt?
Wie het m’n broôd skuil douwd
9.4.10 Ik heb even in bed gelegen.
Ik hew effies te bed loid
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9.5 Maak de volgende Westfriese spreuken af
(De betekenis staat eronder)

9.5.1 Wie niet steêlt of erft, werkt (moet werke) tot ie sterft
(Van werken word je niet rijk)
9.5.2 Warskippers en vis, bloive drie dage fris
(Na 3 dagen is de aardigheid van het logeren eraf)
9.5.3 Adel baai adel en stront bai de boer
(Soort bij soort)
9.5.4 As de bruid is in de skuit, benne de mooie praatjes uit
(Pas na de bruiloft komt de ware aard van de bruidegom
aan de dag en is het uit met de vleierijtjes)
9.5.5 Vader het de galge, maar moeder het de broek an
(Moeder is de baas)
9.5.6 Ois en vis, moet je neme as het er is
(IJsvermaak moet je niet uitstellen)
9.5.7 Skik had, broek nat
(Gezegd als men het in zijn broek doet van het lachen)
9.5.8 Van stoeien, komt knoeien
(Een stoeipartij kan gemakkelijk ontaarden in echte ruzie)
9.5.9 Beter ien keer poin, as allemaar jeuk
(Ineens een groot bedrag betalen is minder pijnlijk
dan steeds een klein bedrag)
9.5.10 Koe doôd, hooi op
(Gezegd als iemand juist voor zijn dood zijn laatste geld heeft uitgegeven)
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9.6 Voeg een (Westfries) woord in, zodat er twee nieuwe (Westfriese)
woorden ontstaan (Tussen haakjes het aantal letters)
Voorbeeld:
donder . . . . (5) . . . . bok
donderstien en stienbok

____stien_________________

9.6.1 Bokke . . . . (5) . . . . boum

neute

9.6.2 Boôs . . . . (5) . . . . hok

kippe

9.6.3 Brande . . . . (4) . . . . breêuw

woin

9.6.4 Eer . . . . (6) . . . . sien

appele

9.6.5 Flap . . . . (4) . . . . drie

drol

9.6.6 Loupende . . . . (4) . . . . gaan

vort

9.6.7 Op . . . . (5) . . . . daags

heden

9.6.8 Sloôs . . . . (5) . . . . mesien

water

9.6.9 Stikke . . . . (4) . . . . houwer

buul

9.6.10 Velders . . . . (4) . . . . zolder

boet
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9.7 Het West-Friesland lied
In het algemeen wordt het lied “Waar de golfjes kabbelen langs het IJsselmeer” beschouwd
als het West-Friesland lied. Deze tekst van Gerardus Does is gemaakt op het refrein van het
lied: ‘Waar het lied der branding ruist’ of ook wel ‘Aan het Noordzeestrand’.
De tekst van dit lied is geschreven in het Nederlands. Nel van Laren-Zwuup (1926) uit
Wijdenes vond terecht dat een West-Friesland lied in het West-Fries geschreven behoort te
worden en componeerde een nieuw West-Friesland lied met een eigen melodie.
Opdracht: Zing dit lied met je team. Bel hiervoor aan bij Dorpsstraat 21 en jullie krijgen er,
als je dat wenst, begeleiding bij. Planning: 19.00-20.00 uur team 1 t/m 8; 20.00-21.00 uur
team 9 t/m 17; 21.00-22.00 uur team 18 t/m 25

Stolpe en stadjes, de tuine en durpe, alles loit mooi as een prentje te koik.
Met deer omheen zô vertrouwd en geduldig altoid die heêl ouwe Westfriese doik.
’t Is weer we thuishore alle saizoene, zeumer en winter bai al wat we doene.
Nooit zou ik hier meer vedaan wulle want: Dut is m’n oigen Westfriese land!
Dut is het land van m’n vader en moeder, dut is de plek weer ik groôt worren ben.
’t Bloift hier voor altoid een deêl van m’n leven, weer ik de taal en de mense nag ken.
Gun me de band met m’n jeugd en ’t verleden, koik met me mee nei de toekomst en ’t heden.
Nooit zou ik hier meer vedaan wulle want: Dut is m’n oigen Westfriese land!
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__________________________________________________________________________
10.1 Door menig Wervershover wordt er een biertje gedronken. Weet je bij welk etablissement
onderstaande biertaps te vinden zijn?
❶
❷
❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

❶ Quicksilverbar

❹ ’t Fortuin

❼ Amigo (Grill Rest.)

❷ Het café van Wervershoof

❺ Chinees Rest. Lotus

❽ De Schoof

❸ De Dars

❻ van Rooijen

❾ Kantine Westrand

10.2 Dit pandje op Zeeweg 22 heeft veel bestemmingen gehad.
A. Groentewinkel B. Kruidenierswinkel C. Café
D. Fietsenwinkel E. Tabakswinkel F. Warenhuis
Welke bestemming had het niet? Omcirkel de juiste letter.
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10.3 De snackbar van Arie van Velzen was daarvoor een kruidenierszaak.
In veel vroeger tijden had het pand een heel andere functie.
Welke? Schuilkerk

10.4 In de etalages van negen winkels hangt een anagram (letters door elkaar) van één van onze
kwismedewerkers. (Zie namen op pagina 3.) Als je de naam hebt gevonden blijft er steeds
één letter over. Deze negen letters vormen van boven naar beneden een woord.
Welke naam hangt in de etalage van:
Tip: Maak er een foto van
Naam:
Letter:
André van Duin:
waanzin te bont =
Antoinet Zwan
B
Snackbar ’t Zonnetje:

mama loertje =

Maartje Mol

E

Rheino’s:

vla naschok gido =

Ciska Hoogland

V

Bakker Swart:

kloon boer =

Loek Boon

R

Verlaat verf & behang: mijn oom marykje =

Myrjam Koomen

IJ

Hema:

stoeltjes klop naad =

Sjaak Steltenpool

D

Knijn:

kom betinio =

Moniek Bot

I

Mooyers mode:

bont drager =

Gerard Bot

N

Slager Ruiter:

nog wilder =

Erwin Dol

G

Het woord is: B E V R IJ D I N G
10.5 Jan de Vries was vanaf 1919 eigenaar van café de Zwaan.
Naast zijn café onderhield hij ook een transportbedrijf als
nevenfunctie. Op 6 september 1944 werd zijn vrachtauto
gevorderd door de Duitsers, maar Jan was ze te slim af en
verborg hem.
A. Waar verborg Jan de Vries toen deze vrachtauto?
In de Wieringermeer (bij een boer)
B. Deze auto is helaas niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Hoe kon dat?
De Duitsers hebben de Wieringermeer onder water gezet. (Op 18 april 1945)
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10.6 Slager Ruiter maakte met de os op de foto een rondje door Wervershoof.
A. Wat was de reden van deze rondgang?
Het was traditie dat de slager tegen Pasen
met de aangekochte Paas-koe een rondje
door het dorp maakte.

B. Hoeveel pond denk jij dat deze os weegt? 1046 pond. (tussen 1026 en 1066 = 1 punt)
C. Hoe heten de personen op de foto? Jan Ruiter, vader Simon Ruiter, Betje Ruiter-Dekker,
Simon Ruiter (Beer), Tiny Ruiter
D. Wat was het adres van deze winkel? Dorpsstraat 39
10.7 Veel dorpen en streken hebben hun eigen bittertje. Het Wervershover slokkie is volgens
slijterij Vidra ‘een zachte kruidenbitter met de smaken van amandel en iets tegen amaretto
aan’. Volgens de tekst op de stenen kruik herinnert het aan een tijd met een vertrouwd
geluid.
A. Wat is dat geluid? Het geluid van motorschuiten dat door de polder klonk.
B. Hoeveel procent alcohol zit er eigenlijk in het slokkie? 30 %

10.8

Hoeveel eigenaren (dus niet uitbaters of exploitanten)
denk je dat café de Zwaan, tegenwoordig beter bekend
onder de naam Van Rooijen, vanaf de bouw in 1832
gekend?
11 eigenaren

10.9 Op 19-jarige leeftijd was hij de jongste frisdrankenfabrikant van Nederland. Wie wordt hier bedoeld? Pedro Weel
10.10 In de etalage van Rheino’s stond deze week een sportman.
A. Wie was deze sportman? Simon Schouten
B. Welke kleding droeg hij? Schaatskleding
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10.11 Voor de smaakmakers volgen hier een paar gerechten, niet alledaags, maar wel lekker.
Uit welke landen komen deze?
❶ Denemarken
❷ Schotland
❸ Turkije
❹ Italië
❺ België
❻ Mexico
❼ Tsjechië
❽ Griekenland
❾ Marokko

10.12 Ken jij deze logo’s en merken van Wervershoofse ondernemers?
❶
❻

Crossfit 1693
❷

Poolse Delicatessen Bociek
❼

Fietsenwereld A. van Duin
❸

Briljant Optiek & Sieraden
❽

Haakman Flowerbulbs B.V.
❹

Loodgietersbedrijf Gebr. Sneeboer B.V.
❾

Helenderwijs
❺

Van Rooijen
❿

Knijn Inktspeciaalzaak

Slijterij Vidra
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Totaalscore
Categorieën
1.

Max. score

Geschiedenis & oorlog

2.
Het stond in de Binding

3.
Sport

4.
Puzzelen

5.
Beeld, geluid & muziek

6.
Wie, wat, waar

7.
De hort op

8.
Jeugd

9.
Ons Westfries dialect

10.
Middenstand

Totaal

Max.
(+ jokerpunten)
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