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VOORWOORD

Welkom bij de eerste Harmelense Dorpsquiz!
De eerste editie van de Harmelense dorpsquiz is vanaf vandaag een feit.
Als organisatie zijn we de laatste maanden druk geweest om deze quiz vorm
te geven. Wij zijn dan ook trots op het exemplaar dat voor jullie ligt.
Een gevarieerde quiz die voor alle doelgroepen geschikt is, voor jong en oud,
sportief of juist een denker.
Maak er met zijn allen een gezellige avond van, maar leun niet te veel achterover.
We hebben een stevig portie vragen voor jullie klaargezet, maar je hebt dan ook
4,5 uur lang de tijd om alle vragen te beantwoorden. Zet dus jullie beste beentje
voor en ga voor de felbegeerde hoofdprijs maar vooral voor de historisch eer om
de eerste winnaar te zijn van de Harmelense Dorpsquiz!
Veel plezier!
De vragenmakers van de Harmelense Dorpsquiz.

In geval van nood of bij vragen is de organisatie bereikbaar op: 06 - 37 291 022.
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Onderstaand een korte samenvatting om jullie op weg te helpen met de
Harmelense Dorpsquiz.

1. Vragen
De meeste vragen uit het vragenboekje kun je thuis beantwoorden. Daarvoor heb
je kennis, kunde en techniek nodig. En met techniek bedoelen we vooral ook: pc,
laptop, tablet, telefoon en een goede verbinding met internet. Het boekje is
opgedeeld in 8 categorieën. Veel categorieën bevatten ook een doe-opdracht,
waarvoor je meestal op pad moet. Hiervoor zijn 1-2 personen per groep
voldoende.

2. Foto-, video- en geluidsopdracht
Ieder team dient een teamfoto en 5 sfeerfoto’s te maken van het team. De
geluids-opdracht is het maken van een geluidsfragment op basis van een bekend
sprookje. Zie verderop in dit quizboek voor meer informatie hierover. De videoopdracht is het maken van een filmpje van een bekend filmfragment.

3. Geheime opdracht
Aan de geheime opdracht mag slechts 1 persoon van ieder team deelnemen. Deze
persoon moet 18 jaar of ouder zijn. De teamcaptain ontvangt gedurende de avond
een appje waarin staat hoe laat deze persoon in het Dorpshuis wordt verwacht.
Hier ontvangt het teamlid verdere instructies. Deze opdracht duurt maximaal 60
minuten. Je mag geen hulpmiddelen meenemen. De puntentelling wordt tijdens
de uitleg van de geheime opdracht bekend gemaakt. Hierover willen en kunnen
we als organisatie nu nog niets toelichten.

4. Het quizboek
Het quizboek bevat, naast de foto-, geluids-, video- en geheime opdracht, 100
vragen verdeeld over 8 categorieën. Je ontvangt het quizboek in twee versies, een
officiële versie en een klad versie. Het quizboek in officiële versie, dien je uiterlijk
om 23.30 uur in te leveren in het dorpshuis. Het quizboek in klad versie kun je
gebruiken voor bijvoorbeeld het kopiëren of het verdelen van de vragen over de
teamleden.

Let op: het te laat inleveren van het quizboek leidt tot puntenaftrek!
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5. USB-stick

Ieder team ontvangt een USB-stick. Hierop worden alle antwoorden geplaatst
op de vragen waarbij in het quizboek het USB-logo staat vermeld. Er staan soms
ook opdrachten op, ook dan is dat in het quizboek aangegeven met het USB-logo.
Zorg dat de antwoorden in de juiste map op de USB- stick worden geplaatst. Lever
deze USB-stick tegelijk in met het quizboek.

6. Praktische opdrachten

In dit quizboek staan ook een paar praktische opdrachten. Het kan zijn dat je ‘iets’
moet maken. Maar soms heb je ook een voorwerp nodig dat door de organisatie
geleverd wordt om een bepaalde opdracht te kunnen doen. Alle voorwerpen die
je nodig hebt krijgt de teamcaptain mee in een speciaal samengestelde big
shopper. In deze big shopper doe je ook weer de resultaten van de opdrachten.
De ‘doe-opdrachten’ kun je herkennen aan het bovenstaande handje.

7. Puntentelling en Joker
In totaal zijn er natuurlijk een heleboel punten te behalen, maar wij vinden het
toch belangrijk om enkele regels hiervoor te hanteren en ook duidelijkheid te
verschaffen over de puntentelling.
Voor elk van de 8 categorieën in het quizboek zijn steeds een bepaald aantal
punten te behalen. Als een vraag uit meerdere deelvragen bestaat, dan zijn de
punten gelijkmatig verdeeld over alle deelvragen, tenzij anders aangegeven.
Ieder team mag een joker inzetten op één vraag. De behaalde punten voor deze
vraag tellen dubbel. Geef op de voorpagina aan op welke vraag jullie team de
joker inzet.

Let op: de joker kan niet worden ingezet op de foto- geluids-, video- en
geheime opdracht.
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8. Tips voor het beantwoorden van de vragen
Alle vragen zijn duidelijk ingedeeld per categorie en genummerd van 1 tot 100.
Een vraag kan uit meerdere deelvragen bestaan. Als dat het geval is, is ok dit
weer duidelijk zichtbaar en afzonderlijk aangegeven. Voor elke vraag of deelvraag
is in principe maar 1 antwoord mogelijk. Het antwoord moet duidelijk leesbaar
te zijn. Streep geen antwoorden door. Voor doorgestreepte antwoorden bestaat
het risico dat het bedoelde antwoord onduidelijk of onleesbaar, dan wel voor
meerdere uitleg vatbaar wordt. Je loopt dan het risico dat er geen punten
toegekend worden. Het is het handigst als je eerst op het klad exemplaar
of op kladpapier de antwoorden opschrijft. Pas als je definitief besloten hebt
welk antwoord je geeft, vul je dit op het originele quizboek in.
Schrijf duidelijk, in (evt.) blokletters en op de plek die daarvoor is bestemd.
Als organisatie van de Harmelense Dorpsquiz gaan wij er van uit dat deelnemende
teams de andere teams respecteren en zich houden aan de instructies en
spelregels die in dit quizboek vermeld staan. In uitzonderlijke gevallen kan de
organisatie hierop punten in mindering brengen. Overtredingen zijn bijvoorbeeld
het hinderen van andere teams, het spieken, het contact leggen tussen teams
onderling, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, of het niet correct inleveren van
het antwoordenboekje.

9. De veiligheid in het verkeer voorop
Het is in ons dorp waarschijnlijk drukker dan normaal op sommige punten.
Draag het oranje of gele hesje dat meegegeven is aan de captain bij het ophalen
van het quizboek als je naar buiten gaat voor een opdracht. Blijf niet langer
op locaties dan nodig is. Rijd in de buurt van locaties extra voorzichtig en let
op de aankomende of vertrekkende verkeersdeelnemers. Voorzichtigheid en
sportiviteit staan in deze leuke opdrachten centraal! Het is niet toegestaan
voor de opdrachten en het inleveren van het quizboek en materialen gebruik
te maken van gemotoriseerde voertuigen (met uitzondering van de elektrische
fiets). Overtreding kan leiden tot puntenaftrek.
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FOTO-OPDRACHT
Vraag 1.

Ieder team dient op de quizavond een sprekende teamfoto te maken van zijn
team op de werkplek ‘thuis’. Daarnaast vragen we om 5 sfeerfoto’s te maken
gedurende de avond.

Punten

De foto moet duidelijk genoeg zijn voor publicatie op onze website. Praktisch
betekent dit dat de grootte van het foto-bestand zeker wel 200 kB moet zijn.
Voldoe je aan al deze instructies dan heb je al punten voor je team
binnengehaald, onafhankelijk van de ‘schoonheid’ en de waardering van de
inhoud van de foto. Echter door originaliteit kan dit oplopen. Dus versier je huis,
trek je leukste pak aan, maak het feestelijk en verdien die extra punten!

VIDEO-OPDRACHT
Vraag 2.

Singin’in the rain is een Amerikaanse muziekfilm van
Gene Kelly en Stanley Donen uit 1952. De opdracht is
om de bekende scene (met de paraplu) na te spelen
en te filmen. Op de USB stick vind je ook een linkje.
Speel van deze filmscene:
https://www.youtube.com/watch?v=D1ZYhVpdXbQ
zo goed mogelijk de eerste 2:30 minuten na.

Punten
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GELUIDSOPDRACHT
Vraag 3.
Punten
De ouderen onder ons zullen vast wel eens een spannend hoorspel hebben
beluisterd… Tegenwoordig kennen we de Podcast. Deze opdracht is een
geluidsopdracht. Wij vragen jullie om een hoorspel, of zoals je wilt, podcast te
maken en op te nemen van onderstaande tekst: ‘De rattenvanger van Harmelen’.
Probeer zo origineel mogelijk te zijn in de geluiden. Zorg voor een levendig
verhaal en verdien extra punten met kwaliteit en originaliteit. Succes!

De Rattenvanger van Harmelen
Er was eens… lang geleden een
dorpje dat Harmelen heette. De
mensen leefden daar vredig en rustig
met elkaar. Maar op een dag leek
alles anders te worden in Harmelen.
De bewoners hadden namelijk te
maken met een heuse rattenplaag.
Overal kwamen die brutale beesten,
niets was meer veilig. Ze zaten in de
kast, in de kelder, bij het vee in de
stal, en bij oma op zolder. Ja, ze aten
zelfs de worsten en hammen op die
hingen te drogen in de schoorsteen
om gerookt te worden.

De mensen wisten zich geen raad. Zelfs de burgemeester en de meest geleerde
mensen uit het dorp wisten niet meer hoe ze van deze rattenplaag af moesten
komen. Maar op een goede dag kwam er een lange magere man door de
Kalverstraat gelopen. Hij had een lange groene jas aan, bruine puntschoenen en
een groen hoedje met een rode veer op zijn hoofd. Hij speelde op een kleine fluit
een vrolijk wijsje. ‘Ik beloof jullie’ zei hij ‘dat ik door te spelen op mijn fluit alle
ratten kan laten verdwijnen uit jullie dorp Harmelen’. De inwoners gingen
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meteen naar de burgemeester om hem dit goede nieuws te vertellen. ‘Betaal mij
honderd goudstukken’ zei de vreemde man tegen de burgemeester en de wijze
heren ‘en ik zorg ervoor dat de ratten verdwijnen’. ‘Honderd goudstukken is wel
veel geld’ zeiden de wijze heren uit het dorp. Ze staken de koppen bij elkaar om
te overleggen. Uiteindelijk kwamen ze overeen om de vreemdeling honderd
goudstukken te geven als hij het dorp zou bevrijden van de rattenplaag.
De vreemdeling pakte zijn fluit en begon te spelen… Het onvoorstelbare
gebeurde; uit alle hoeken, gaten, potten, kisten en pannen kwamen de ratten
gekropen en volgden het vrolijke wijsje van de rattenvanger die door de straten
van het dorp liep, vervolgens het dorp uit richting de Oude Rijn. Hij liet alle ratten
de Rijn in lopen waardoor ze allen verdronken. Harmelen was bevrijd van de
rattenplaag!
De mensen jubelden van plezier, maakte een dansje en waren gelukkig omdat
de ratten allen verdwenen waren uit het dorp. De rattenvanger ging vervolgens
naar de burgemeester om zijn beloofde 100 goudstukken op te halen. Maar de
burgemeester zei: ‘Scheer je weg, je krijgt de goudstukken niet! En als ik je hier
nog 1 keer zie sluit ik je op in de Duiventil’. De rattenvanger droop af, maar
gromde en keek zo boos dat de mensen en kinderen in het dorp er bang van
werden. ‘Ik zal terugkomen om jullie dit betaalt te zetten inwoners van Harmelen’
schreeuwde hij nog voor hij verdween.
Toen de man verdwenen was werd alles weer gewoon in het dorp. De lente
kwam, de bloemen bloeide, de vogels floten, de kinderen speelden buiten, de
mensen gingen naar de markt. Iedereen was gelukkig en tevreden. Maar op een
mooie zondagochtend, toen alle grote mensen naar de kerk waren kwam er een
man door de straten van Harmelen gelopen. Hij had een lange groene jas aan,
bruine puntschoenen en een groen hoedje op zijn hoofd met een rode veer
daarop. Hij floot een vrolijk wijsje op zijn fluit. Alle kinderen kwamen als vanzelf
de huizen uit en dansten achter de man aan de straten door, het dorp uit, het bos
in… om vervolgens te verdwijnen in een tunnel onder de grond. Een zware deur
ging achter hen dicht en alle kinderen waren opgesloten in die tunnel. Alle
kinderen... op eentje na; dit jongetje was ’s morgens te laat met zijn schoenen
aantrekken waardoor hij helemaal achter aan in de rij liep. Hij kon de rest amper
bijhouden maar zag nog net hoe de zware deur voor hem was dichtgeslagen.
Huilend keerde hij terug naar het dorp waar de grote mensen net uit de kerk
kwamen. Hij vertelde wat er gebeurd was aan de vaders en moeders, die allen erg
verdrietig waren. Dit was de straf van de rattenvanger omdat de burgemeester
zich niet aan de belofte gehouden had.
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PRAKTISCHE OPDRACHT
In 1973 schonk de Rabobank i.v.m. de opening van hun nieuwe kantoor aan de
Kloosterweg een beeldje aan de gemeente Harmelen. Dit beeld kwam te staan
langs de praatkuil voor de Hervormde Kerk. Het beeld is een jongen met een duif
op zijn hand. De jongen staat symbool voor de toekomst, de duif staat symbool
voor de vrede. De duif is eenmaal vernield teruggevonden en werd herplaatst.
Na de tweede keer heeft geen herstel meer plaatsgevonden, waardoor de jongen
daar nu al jaren staat zonder duif op zijn hand.
Vraag 4.

Opdracht: Maak een nieuwe duif voor het beeld van de jongen. Maakt niet uit
van welk materiaal deze duif is gemaakt. Echter, het moet wel passen op de
hand van de jongen. Lever de duif aan in de meegeleverde big shopper. Succes!

Punten
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SPORTIEF HARMELEN
Dat we in Harmelen sportief zijn is wel duidelijk! We voetballen, tennissen,
korfballen, volleyballen en dansen wat af. Maar hoe sportief is ons geheugen,
dat is de vraag vandaag.
Vraag 5. (4 punten)
Harmelen kent veel verenigingen.
A. Welke Harmelense vereniging had net na de oprichting in de beginjaren
meters lint nodig?
B. Waar werd dit lint voor gebruikt?

Punten

Antwoord:
A Korfbarfbalvereniging THOR / Atletiekvereniging Athloi.
B Om de oranje V op de shirts te spelden / Afzetten circuit voor crossrun.

Vraag 6. (20 punten)
Hieronder zie je verschillende sportballen. De onderlinge verhoudingen
kloppen niet.

A. Welke sportballen zie je hier?
B. Zet ze in de juiste volgorde van groot naar klein. En dan bedoelen we de ware
grootte. (noem de letters)
C. Welke van deze ballen worden in Harmelen bij de sportverenigingen gebruikt?
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Antwoord:
A: Squash

G: Volleybal

B: Honkbal/Softbal

H: Tennisbal

C: Voetbal

I: Handbal

D: Golfbal

J: Basketbal

E: Tafeltennisbal

K: Hockeybal

Punten

F: Waterpolobal

B: J-F-C-G-I-B-K-H-D-E-A
C: C, G en H (F en E zijn ook goed gerekend)

Vraag 7. (4 punten)
S.C.H. ’44 bestaat dit jaar 75 jaar. Met welke bedoeling is S.C.H. in 1944
opgericht?
Antwoord:

Punten

SCH was bedoeld als club waar verschillende sporten beoefend zouden kunnen
worden.
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Vraag 8. (8 punten)
A: Welk Harmelens jeugdtalent staat
afgebeeld op deze foto?
B: En welke prijs werd door dit talent
gewonnen?

Punten

Antwoord:
A: Sanne Glissenaar.
B: Bronzen medaille op het NK ponyrijden.

Vraag 9. (6 punten)
Olympische Spelen. Op een 16 februari won Nederland 2 medailles op
hetzelfde onderdeel: zilver en brons.
A. Weet jij welke 2 Nederlanders een medaille wonnen?
B. En op welk onderdeel was dit?

Punten

Antwoord:
A: Ireen Wust en Lotte van Beek (2014)/Falko Zandstra en Rintje Ritsma (1994)
B: 1500 meter schaatsen.

Vraag 10. (4 punten)
Welke Nederlander heeft de meeste medailles voor Nederland behaald op
de Olympische Spelen?
Antwoord:

Punten

Ireen Wust (11 stuks).
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Vraag 11.
Onderstaand lees je 3 fragmenten van bekende sportmomenten en hun
commentaar. Wie zijn deze commentatoren? Beantwoord daarna de vragen
die horen bij deze bekende uitspraken.

Punten

A. ‘Komt dat scho-o-ot’
1. Welke commentator deed deze uitspraak regelmatig?
2. Welke sporten beoefende hij/zij zelf?
B. ‘En hij staat’
1. Wie deze commentator?
2. Wat bedoelt hij/zij met amplitude was?
C. ‘Dit is een goed stel, hoor’
1. Wie was deze commentator?
2. Welke basisspelers uit deze wedstrijd behorende bij dit commentaar
zijn geen voetbaltrainer geworden?

Antwoord:
A1 Hugo Walker.
A2 Voetbal en Honkbal.

B1 Hans van Zetten.
B2 Afstand van het lichaamszwaartepunt en omgeving.

C1 Theo Reitsma.
C2 Hans van Breukelen en Berry v Aerle.
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Vraag 12.
Voor welke sport staan de volgende pictogrammen?
Punten
handbal

hippisch springen

gewichtheffen

wielrennen bmx

moderne vijfkamp

schoonspringen

hippische dressuur

vlakwater kano

judo

beachvolleybal

paralympische triathlon

zitvolleybal
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Vraag 13.
Wij houden wel van een spelletje
Welke spelletjes worden hieronder, voor een deel, omschreven?

Punten

1: … Wat pas nog een eeuwenoude legende was, is plotseling op onverklaarbare
wijze brute realiteit geworden! De dorpelingen zullen zich moeten verenigen om
zich van deze plaag te ontdoen, en zo te zorgen, dat tenminste enkelen van hen
dit griezelige avontuur overleven. …
2: … De speler die aan de beurt is, is de veilingmeester. Hij draait de bovenste
dierkaart om waarmee hij de veiling opent. Alle andere spelers mogen nu een
bod uitbrengen, waarbij ieder nieuw bod het vorige moet overtreffen. De
veilingmeester mag zelf niet meebieden. …
3: … Nu, bij het aanbreken van een nieuwe eeuw, was het tijd voor een echt
‘onmogelijke opdracht’. De inzet: 1 Miljoen $ voor de enige winnaar van de
wedstrijd. Het doel: onderling uitmaken wie erin zou slagen om per trein het
grootste aantal steden in Noord-Amerika aan te doen, in slechts 7 dagen!
De trip zou onmiddellijk van start gaan. …

Antwoord:
1 Weerwolven van Wakkerdam.
2 Koehandel.
3 Ticket to Ride.
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OP HARMELEN…
Hier wonen wij ‘in’ de Breudijk, ‘op’ Gerverscop, of ‘op dorp’. En als je dood
gaat kom je ‘op het Spijck’ te liggen. Eens even zien of jullie echte Harmelenaren
zijn, want als je ook ‘op Harmelen’ woont, dan weet je zeker het antwoord op
de volgende vragen.

Vraag 14. (4 punten)
Op De Open Poort, hangt een verlicht kruis. Wie heeft dit kruis gemaakt?
Antwoord:

Punten

Arie van Rinsum.

Vraag 15. (4 punten)
In de Bavokerk bevinden zich veel ramen waarop
heiligen zijn afgebeeld. Een drietal ramen
verbeelden de zogenaamde goddelijke deugden:
geloof, hoop en liefde. De engel die de hoop
verbeeldt heeft een passend symbool in haar
handen. Wat is het symbool van de hoop?
Antwoord:
Een Anker.

Punten
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Vraag 16. (12 punten)
Harmelen kent veel echte Harmelense families en gezinnen. Ook veel
grote gezinnen. Zo was er in Harmelen een gezin met wel 10 dochters.
A. Wat was de achternaam van dit gezin?
B. Wat zijn de namen van deze 10 dochters?

Punten

Antwoord:
A: Familie den Hartog

B: 1 Nel

6 Anne

2 Toos

7 Thea

3 Wil

8 Josefien

4 Agnes

9 Ria

5 Adri

10 Tiny

Vraag 17. (4 punten)
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 was Harmelen de laatste
gemeente in Nederland waar een college gevormd kon worden. Over welk
onderwerp kon men het maar niet eens worden?

Punten

Antwoord:
Over de kassenbouw.

Vraag 18. (4 punten)
Wie was er in 1839 bakker en later slijter in Harmelen?
Antwoord:

Punten

Joseph van Groeningen.
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Vraag 19. (10 punten)
Een aantal Harmelense ondernemers organiseerde de eerste
Harmelense zakenbeurs. Dat waren o.a. de heren M. Mulder,
M.A. Derks, W. Rensink, H. Stelling en J. Sterk.
A. Van welke bedrijven waren deze heren de eigenaren?
B. Wanneer werd deze eerste Harmelense zakenbeurs gehouden?
Antwoord:
A: 1 Mulder; electricien, winkel voor radio en tv.

Punten

2 Derks; smederij en winkel in huishoudelijke artikelen.
3 Rensink; bloemen en plantenwinkel.
4 Stelling; hotel-restaurant en woninginrichting.
5 manufacturenzaak en woninginrichting.

B: 28 en 29 maart 1952.

Vraag 20. (6 punten)
De wijk ‘Adriaan’, misschien beter bekend als de ‘Molenbuurt’ is vernoemd
naar stoomgemaal ‘De Adriaan’.
A. Naar wie is dit gemaal vernoemd?
B. Wanneer werd dit gemaal in gebruik genomen?
C. Wat voor type molen stond er voordien op deze plaats?

Punten

Antwoord:
A: Adriaan de Joncheere.
B: 1873.
C: Middelmolen of Achtkantmolen.
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Vraag 21. (4 punten)
Café het Scheepje heeft niet altijd gestaan op de plek die we nu kennen. Het is
de opvolger van het café van de familie Schoote aan de Heldam. Dat café stond
aan een brug die de verbinding was tussen de Heldam en de Harmelerwaard.
Daar lag ook een sluisje. Hoe heette het riviertje dat op deze plek in de Oude
Rijn uitmondde? Het café, de brug en sluis zijn allemaal afgebroken.

Punten

Antwoord:
De Heijcop.

Vraag 22. (8 punten)
Tijdens een vossenjacht in 1965,
georganiseerd door de Oranjevereniging liepen er diverse
mensen door het dorp. Deze
groep stelde Engelse toeristen
voor. Welke Harmelenaren staan
er op deze foto?

Punten

Antwoord:
1 Piet van Wijngaarden.
2 Floor van Veen.
3 Henk van Bemmel.
4 Wim Schroten.
Vraag 23. (8 punten)
Harmelen kent een aantal musea. Welke musea zijn dat?
Antwoord:

Punten

Gerrit Boes; WG van de Hulst boeken; antieke gebruiksvoorwerpen; ansichten.
Carl Siegert; Bakkerijmuseum.
Carl Siegert; Oranjemuseum.
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Ries van Leeuwen; Vauxhall museum.
Vraag 24. (8 punten)
Adriaan Branger was een bekende Harmelense inwoner.
A. Welke beroepen had deze man?
B. Waar woonde hij?

Punten

Antwoord:
A: schoenmaker, kapper en begrafenisondernemer.
B: Leidschestraatweg of “de Del”.

Vraag 25. (4 punten)
Harmelen is op een bepaalde manier verbonden met Paleis Noordeinde
in Den Haag. Op welke manier is dat?
Antwoord:

Punten

De Koninklijke weg, een wandelpad voor mensen met een beperking tussen Den
Haag en Noordeinde, via Harmelen
naar het Loo in Apeldoorn.

Vraag 26. (6 punten)
Hieronder een foto van een oud
stukje Harmelen.
A. Waar is deze foto genomen?
B. Hoeveel huizen staan er nu
op deze plek?
C. Hoe worden deze woningen
genoemd?

Antwoord:
A: Rijn bij Haanwijk.

Punten
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B: 8 stuks.
C: paalwoningen of waterwoningen.
Vraag 27. (8 punten)

Voor deze vraag hebben jullie de USB-stick nodig. Luister goed naar de vraag die
door een bekende medeburger wordt gesteld. Het antwoord op deze vraag moet
wel hieronder ingevuld worden.

Punten

Antwoord:
A: Huib Prins of Ouwe Huib.
B: aan de Wagendijk/Rodendijk/kaai tussen Harmelen en Kockengen.
C: 1866-1971
D: Op het kerkhof in Kockengen.

Vraag 28. (4 punten)
Door Harmelen heen langs de Rijn loopt het Jaagpad.
A. Wanneer werd het Jaagpad aangelegd?
B. Tussen welke twee plaatsen werd het Jaagpad aangelegd?

Punten

Antwoord:
A: 1663
B: Tussen Utrecht en Leiden.
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DIT IS (GEEN) KINDERSPEL…
Liggen de kinderen al op bed? Haal ze er maar weer uit, want het kan zomaar
zijn dat jullie ze voor deze categorie hard nodig hebben… Hoewel er ook vast
wel vragen zijn die juist alleen ‘grote kinderen weten’.

Vraag 29. (24 punten)
Kindsterren
Max Verstappen zijn, dat willen we allemaal wel! Deze kinderen mochten
even in zijn huid… eh, helm, kruipen. Maar ook op een ander vlak hebben
zij het helemaal gemaakt, en wel op heel jonge leeftijd. Herken jij ze?
Vul het antwoord in op het balkje onder de helm.

Punten

a.
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Antwoord:
a. Macauley Carson Cullan.
b. Ruud Feltkamp.
c. Mara Wilson.
d. Daniel Radcliffe.
e. Michael Jackson.
f. Inger Nilsson.
g. Quinten Schram.
h. Linda de Mol.
i. Haley Joel Osment.
j. Leonardo di Caprio.
k. Jodie Foster.
l. Danny de Munck.
Vraag 30. (12 punten)
Harmelen heeft zijn eigen kind-ster…
A. Welke jonge Harmelenaar maakte in 2011 zijn debuut in een
Nederlandse film?
B. Welke rol vertolkte hij in deze film?
C. In welke twee tv-series speelde hij ook?
D. Hij regisseerde zelf ook een film. Wat is de titel van deze film?
E. Welke techniek wordt in deze film gebruikt?
F. Tijdens een Europees Filmfestival won hij hiervoor een prijs.
Welke prijs won hij?

Punten

Antwoord:
A: Pieter Lossie.
B: Roderick.
C: Sam’s kerst, Flikken Maastricht of Brugklas.
D: Far Away.
E: Stop Motion.
F: 1e prijs (categorie animatiefilm).

Vraag 31. (30 punten)
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‘Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan’, is een van de
wijsheden van Pipi Langkous. Tegenwoordig hoor je regelmatig knappe quotes
en sprekende uitspraken die iedereen kent, maar… wie sprak ze ook al weer uit?
Noem de naam van de figuren die in die rol de onderstaande uitspraken deden.’
1. ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’
2. ‘Duizend bommen en granaten!’
3. ‘Ja, het verleden doet pijn. Maar je kan er of van wegrennen, of van leren.’
4. ‘Ben er klaar voor!’
5. ‘Rakkers en rekels!’
6. ‘Even denken met het hoofd.’
7. ‘Ik ben kort, dik en daar ben ik trots op.’
8. ‘Dat moet altijd mij overkomen.’
9. ‘Maar ik heb geen tijd. Ik moet warken, dáárom.’
10. ‘…ik heb een banaan in mijn oor.’
11. ‘Ajoo altesaam!’
12. ‘Het is allemaal heel betreurenswaardig.’
13. ‘Hallo, wie spreekt mij?’
14. ‘Dat is toch van de gekke!’
15. ‘Eén alleen zal de schat niet vinden.’

Punten

Antwoord:
1 Olie B. Bommel.
2 Kapitein Haddock.
3 Rafiki (uit de Lion King).
4 Spongebob.
5 Ome Willem.
6 Professor Knobbel (uit de Berenboot).
7 Winnie de Poeh.
8 het keurige heertje (uit Tita Tovenaar).
9 postbode Siemen (uit Zaai).
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10 Ernie (uit Sesamstraat).
11 neef Herbert (familie Knots).
12 Joost (Olie B.Bommel).
13 Opa Knots (familie Knots).
14 Klukkluk (uit pipo de Clown).
15 Graaf Gregorius (De Zevensprong).
Vraag 32. (28 punten)
Ken je klassiekers!
Lezen is tegenwoordig niet meer de meest favoriete bezigheid van jongeren.
Toch kun je soms door de eerste zin al gegrepen worden door een boek; ze
blijven in je geheugen gegrift staan. Wat ons betreft geldt dat zeker voor de
‘klassiekers’. En echt iedereen heeft er wel een paar van in de kast staan.
Hier lees je de eerste zinnen van klassieke kinderboeken. Noem de titels en
de schrijvers van deze boeken.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

‘Een mijndorp, zoals er in de dagen van de goudkoorts vele waren.’
‘Ik zal hoop ik aan jou alles kunnen toevertrouwen, zoals ik het nog aan
niemand gekund heb, en ik hoop dat je een grote steun voor me zult zijn.’
‘Onder de openbare instellingen in een zekere stad, waarvan ik de naam om
meer dan een reden voorzichtigheidshalve maar niet zal noemen en
waarvoor ik liever ook geen naam verzin, bevindt zich een gebouw, dat bijna
alle steden, onverschillig of ze groot of klein zijn, gemeen hebben, namelijk
een armenhuis.’
‘Het was te nat om buiten te spelen, dus zaten we ons voor het raam te
vervelen.’
‘Moeder was ziek; al sedert vier dagen had zij hevige koortsen, die haar
dwongen het bed te houden.’
‘D’r uit of ik trap je d’r uit!’
‘Beneden in het dal lagen drie boerderijen. De eigenaars van die boerderijen
hadden goede zaken gedaan.’
‘Het was drukkend heet, al stonden de ramen open, evenals de deur naar
de gang.’
‘Wanhopig klemt Marije Wartelsdochter de handen ineen. Ze weet nog maar
één ding: ze moet weg!’
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10. ‘Wat was het toch allemachtig donker. Voetje voor voetje, met één hand
tastend voor zich uit, zocht Michiel zijn weg over het verharde fietspad, dat
naast het karrenpad liep.’
11. ‘Rob stootte Armando aan: ‘Daar komt-ie!’
12. ‘Het was stil in het paleis. Onheilspellend stil. Alsof er iets ergs stond te
gebeuren.’
13. ‘Aan de buitenkant van het kleine stadje lag een oude verwaarloosde tuin.”
14. ‘Sofie Amundsen was op weg van school naar huis. Het eerste stuk had ze
gezelschap gehad van Jorunn.’
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Antwoord:
1 Arendsoog deel 1 – J. Nowee.
2 Het Achterhuis – Anne Frank.

Punten

3 Oliver Twist - Charles Dickens.
4 De kat met de hoed – Dr Seuss.
5 Uit het leven van Dik Trom – C. Joh. Kieviet.
6 Kruimeltje – Chris van Abcoude.
7 De fantastische meneer Vos – Roald Dahl.
8 De Zevensprong – Tonke Dragt.
9 Geef me de ruimte – Thea Beckman.
10 Oorlogswinter – Jan Terlouw.
11 Die rotschool met die fijne klas – Jacques Vriens.
12 Dummie de Mummie – Tosca Menten.
13 Pippi Langkous – Astrid Lindgren.
14 De wereld van Sofie – Jostein Gaarder.
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Vraag 33. (8 punten)
Schrijf een elfje.
Nu mag je even zelf in de pen klimmen. Schrijf een elfje, volgens de
dichtregels van een elfje. Zorg dat het elfje verwijst naar het goede
doel waar jullie voor spelen.

Punten

Geen boekenwurm?? Okay, dan gaan we over naar de strips!
Vraag 34. (4 punten)
A. Welk stripfiguur begon als secretaresse, maar schopte het uiteindelijk
tot hoofdpersonage?
B. In welk jaar verscheen deze figuur voor het eerst?

Punten

Antwoord:
A: Franka.
B: 1973

Vraag 35. (3 punten)
Hoe heet het vierde neefje van Donald Duck?
Antwoord:

Punten

Er is geen vierde neefje ( Kwok bestaat niet, is ooit per ongeluk gecreëerd, geen
deel van de familie Duck).
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Vraag 36. (20 punten)
Nostalgie viert hoogtij in deze quiz, dat heb je inmiddels vast gemerkt 😉.
Dat geldt ook voor oude stripfiguren uit onze (en jullie?) jeugd. We vonden
een paar strips onderin de kast, maar helaas; een overstroming van de Rijn
heeft voor waterschade gezorgd, precies in onze stripjeskast. Kun jij helpen?
Wat zijn de namen van de onderstaande stripfiguren?

Antwoorden:
A: Jerry.

F: Paling (uit Paling en co).

B: Bam Bam.

G: Bessie Turf.

C: Billie.

H: Lolita (het hondje van Barbapappa).

D: Meester Warbol.

I: Bubbles.

E: Charlie Brown.

J: Erwtje.

Punten
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Vraag 37. (10 punten)
In deze kleurige plaat zitten vijf woorden verstopt die met ‘spelen’ te
maken hebben. Omcirkel de woorden duidelijke met een rode stift en
schrijf ze hieronder op.

1 Kinderen.

Punten

2 Spel.
3 Schommel.
4 Glijbaan.
5 Speelplaats.
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Vraag 38.
Verzin een strip!
(Voldoet aan voorwaarden: 10 punten; extra creativiteitspunten: 10 punten)
En nu zelf aan de slag! Harmelen verdient een echt eigen stripverhaal. Bedenk
een mooi Harmelens verhaal in stripvorm volgens het format dat je op de
volgende pagina vindt.
Voorwaarden:
• De strip heeft een titel;
• Locatie van het verhaal is Harmelen;
• Jullie teamcaptain speelt een rol in het verhaal;
• Het verhaal heeft een duidelijk begin en een eind.

Vraag 39. (10 punten)
Tot slot, even lekker de stress van je af kleuren met deze vrolijke kleurplaat. Wel
eerst even de sommetjes maken! 0 = red; 1 = black; 2 = tan; 3 = orange; 4 = green; 5 = blue
Punten

30

Punten
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LEKKER CULINAIR!
Vraag 40. (12 punten)
Een signatuurgerecht is een gerecht waarmee de kok laat zien wat hij
kan. Het is voor de kenners te herkennen uit duizenden en voor de leek een reden
om terug te keren naar een restaurant. Welk restaurant uit Harmelen hoort bij de
onderstaande signatuurgerechten?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Punten

Speciaal menu A voor 2 personen
Schnitzel met saus naar keuze
Spekpannenkoek met stroop
Carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaan en rucola
Super sate
Kapsalon Gyros

Antwoord:
A: Chinees Golden House.
B: Wapen van Harmelen.
C: Eetcafé Kortjak.
D: Kloosterhoeve.
E: Het Scheepje.
F: Vikas.
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Vraag 41.

(alles goed: 20 punten, elke juiste techniek levert apart 3 punten op)

Snijtechnieken uit de klassieke Franse keuken.
Snijtechnieken is een verzamelnaam voor het opdelen of verkleinen van een
product om het zo eetbaar of verwerkbaar te maken. Denk aan het snijden van
een aardappel. Snijtechnieken kunnen nét dat verschil maken voor een gerecht.
Denk aan de presentatie, de textuur en de variatie. In de ‘big shopper’ vindt u een
Rettich (grote, witte wortel) en vijf kleine zakjes (A t/m E). Pas de onderstaande
snijtechnieken toe op de rettich en stop het resultaat in het bijbehorende zakje.
A. Julienne
B. Brunoise

C. Emincé
D. Chinoise

Punten

E. Tourné

Vraag 42. (16 punten)
Drank stoken (destilleren)
Het maken van wijn uit druiven is een overbekende methode van drankbereiding.
Echter, eigenlijk is elke vrucht om te zetten in (sterke) drank. Gedistilleerde
dranken hebben een alcoholpercentage van minimaal 15% bij kamertemperatuur.
Door het scheiden van de diverse kookpunten van het destillaat worden
eventuele verontreinigingen uit het eindproduct gescheiden, zodat men een
vloeistof overhoudt die geschikt is voor consumptie. Bier en wijn worden niet
volgens een destillaatproces bereid, maar alleen door vergisting. Van welke
fruitsoort zijn onderstaande dranken gemaakt?
A.
B.
C.
D.

Slivovitsj
Cognac
Gin
Rum

E.
F.
G.
H.

Punten

Parfait d’amour
Maraschino
Amaretto
Calvados

Antwoorden:
A: pruimen.

E: Curacao.

B: druiven.

F: kersen.

C: jeneverbessen of sleedoornbessen.

G: amandelpitten.

D: suikerriet ( melasse)

H: appel.
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Vraag 43. (alles goed: 10 punten, 2 punten per juiste specerij)

Een specerij is een natuurlijke aromatische plantaardige stof die smaak aan eten
geeft. Ze kan aan voedsel worden toegevoegd als smaakmaker en geurmiddel.
Specerijen en kruiden zijn beide plantaardig. Het verschil tussen de twee is niet
vastomlijnd. Met kruid wordt meestal verwezen naar een smaakmaker afkomstig
van een kleine groene plant. Zulke planten groeien vaak in gematigde klimaten en
voornamelijk het bladgroen en stengels worden gebruikt als smaakmaker. Met
specerij wordt meestal verwezen naar een smaakmaker uit andere, voornamelijk
tropische klimaten. Van deze planten worden ook de bloemknoppen, meeldraden,
zaadjes, vruchten, bast en wortelstok gebruikt. In de big shopper vind je een
aantal zakjes met specerijen.

Punten

Welke specerij zit in de meegeleverde zakjes?
Zakje A: Knoflook poeder.
Zakje B: Sumac.
Zakje C: Gemberwortel.
Zakje D: Paprika poeder.
Zakje E: Komijn.

Vraag 44. (14 punten)
Hot Pepper
Vroeger werd de heetheid van chilipepers gemeten door middel van smaaktests.
De pepers werden dan steeds verder verdund en proefpersonen werd gevraagd
tot wanneer ze het nog pittig vonden. Tegenwoordig bestaat er een standaardtest
om deze meting nog nauwkeuriger te doen. Gekeken wordt naar de concentratie
capsaïcine. Deze stof is een alkaloïde met molecuulformule C18H27NO3 die de
nociceptoren op de tong stimuleert die gevoelig zijn voor pijn, en dat is precies
wat je voelt wanneer je tong in aanraking komt met iets heets. In tegenstelling tot
wat veel mensen denken zijn het niet de zaadjes van de chilipeper die voor de
hete sensaties zorgen maar het placentaal weefsel van de vrucht. Om de heetheid
van pepers in een model weer te geven wordt sinds 1912 gebruik gemaakt van de
Scoville scale of Scoville schaal, die werd bedacht door de scheikundige Wilbur
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Scoville, die indertijd werkte voor het farmaceutische bedrijf Pfizer. Helemaal
bovenaan de schaal staat pure capsaïcine. Dit krijgt een waarden van 15.000.000
tot 16.000.000 toebedeeld. Het wordt uitsluitend geproduceerd door
Capsicum, een geslacht in de nachtschadefamilie (Solanaceae), waar de
pepers ook onder vallen.
Zet de onderstaande pepers in volgorde van heetheid (niet heet - zeer heet).
A. Habanero
E. Paprika
B. Carolina Reaper
F. Naga Morich
C. Madame Jeanette
G. Cayennepeper
D. Euphorbia poissonii

Punten

Antwoorden:
A: paprika.

E: Naga Morich.

B: cayennepeper.

F: Carolina Reaper.

C: habanero.

G: Euphorbia.

D: madame Jeanette.

Vraag 45. 10 punten

‘Hoe ouder de wijn, hoe beter de smaak’, wordt wel eens gezegd. Tenminste, als
het een goede wijn betreft. De oudste wijn ter wereld die nog drinkbaar is, is een
droge, witte Elzas wijn en dateert uit 1472. Althans dat is hoe tegen deze witte
Elzaswijn wordt aangekeken in de wijnwereld: de oudste drinkbare wijn in een
vat. Natuurlijk bestaat er nog een kans dat in gezonken scheepswrakken, die her
en der verspreid liggen op de zeebodem, nog oudere wijnen in vaten liggen.
Weliswaar met een kleine kans dat deze nog te drinken zijn, maar je weet het
maar nooit. Deze oude wijn van ondertussen 543 jaar oud, heeft een alcoholpercentage van 9,4 procent. De wijn werd slechts drie keer in de geschiedenis
geserveerd. Voor het laatst in 1944, aan generaal Leclerc, de Franse bevrijder
van Straatsburg. Deze oude wijn wordt ligt opgeslagen in de kelders van het
Hospices de Strasbourg in Straatsburg.

Punten

Zoek een fles wijn met het oudste jaartal dat je kunt vinden.
Maak hiervan twee foto’s en sla deze op op de USB-stick.
1. Van de fles met het jaartal duidelijk te zien. Vermeld hier vast het jaartal:……….
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2. Van de teamcaptain met deze fles
Vraag 46. (4 punten)
Verse meikaas wordt gemaakt van gepasteuriseerde melk en kan na 1 dag al
gegeten worden. De witte meikaas wordt gemaakt van verse melk van roodbonte
koeien en licht geperst in een kaasdoek in het vat. Deze kaas kan het hele jaar
door worden gemaakt en is dus niet te vergelijken met de boeren meikaas, die
gemaakt wordt van melk van koeien die na het winterseizoen in de wei gaan.
De witte meikaas is een licht gezouten ronde platte kaas met een frisse romige
smaak, wat enigszins te vergelijken is met de Italiaanse Mozzarella. De productie
wordt op een geheel natuurlijke manier gemaakt met microbieel stremsel
waardoor de kaas vegetarisch is. Microbieel stremsel wordt van paddenstoelen
gemaakt. De andere boerenkazen worden met lebstremsel geproduceerd. De
witte meikaas kan volledig volgens de Joodse spijswetten worden gemaakt. De
kaas wordt dan onder rabbinaal toezicht vervaardigd en dit volledig koosjer
product is vooral populair in Amsterdam.
A. Waar in Harmelen wordt mozzarella gemaakt?
B. Wat kost deze per kilo?

Punten

Antwoord:
A: De Wit, Breudijk.
B: 9 Euro per kilo.

Vraag 47. (10 punten)
Waar of niet waar?
1. Er bestaan wel 20 verschillende vormen in popcorn. Niet waar.
2. Chocolademelk is ontstaan als hartige drank. Waar.
3. Mageirocophobia, de angst voor het eten van insecten. Niet waar.
4. Het poeder op kauwgom is gemalen marmer. Waar.
5. Parels kun je weer oppeppen door ze in azijn te zetten. Niet waar.

Punten
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Vraag 48.

Koekjes bakken.
Koekjes, bakken, een gezellige bezigheid voor het hele gezin. Een deeg is in
een wip gemaakt, en daarna kan de hele familie gaan knutselen om de leukste
vormpjes te maken. En wie houdt er niet van het resultaat? De Oranjevereniging
lust wel een lekker koekje bij de koffie!

Punten

Maak twee kleuren (eetbaar!) koekjesdeeg (meerdere kleuren mag altijd). Maak
hiervan totaal 4 verschillende koekjes die iets uitbeelden wat met Harmelen te
maken heeft. Stop de koekjes in het bijgeleverde plastic bakje. Schrijf je
teamnummer op de sticker op het deksel van het bakje. Succes!
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VOOR DE GROENE VINGERS…
Dat Harmelen in het Groene Hart ligt weet iedereen, maar of de Harmelenaren
ook een ‘groen hart’ hebben, dat zal nu blijken…
Vraag 49. (6 punten)
Dit is de hoogste berg van het kanton Obwalden in Zwitserland.
A. Wat is de naam van deze berg?
B. Hoe hoog is deze berg?
C. Wanneer is deze berg voor het eerst beklommen?

Punten

Antwoord:
A: Titlis.
B: 3238,3 meter hoog.
C: 1739.

38

Vraag 50. (10 punten)
A.
B.
C.
D.
E.

In welk land ligt de grootste onderwatergrot ter wereld?
Wat is de naam van die grot
Hoelang is die grot in kilometers?
Hoe heet het diepste punt op aarde?
Hoe diep is het daar in kilometers?

Punten

Antwoord:
A: Mexico.
B: Sac Actun.
C: 347 km.
D: Marianentrog.
E: 11 km.

Vraag 51. (10 punten)
A. Wat is het snelste dier op aarde?
B. Hoe wordt de studie genoemd die zich bezighoudt met weekdieren?
C. Hoe wordt het jong van een everzwijn genoemd?
D. Hoe noemt men de angst voor paarden?
E. Welke visjes verwijderen eelt en dode huidcellen?

Punten

Antwoord:
A: slechtvalk.
B: malacologie.
C: een frisling/marcassin.
D: hippoforbie/equinofobie.
E: garra rufa visjes/doktersvisjes/knabbelvisjes.
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Vraag 52. (10 punten)
Geef de namen van deze planten/bomen

A

B

D

E

C

Punten

Antwoord:
A: Boabab/broodboom.
B: Kardinaalsmuts/Euonymus Planipes/Spindelboom.
C: Moerbei/Morus Alba.
D: Ylang Ylang/Cananga Odorata.
E: Mispel/Mespilus Germanica.

Vraag 53. (10 punten)
A. Waar ben je bang voor wanneer je last hebt van brontofobie?
B. Hoe noemen we een toevallige uitvinding?
C. Wat wordt bedoeld met horripilatie of spasmodermie?
D. Wat wordt bedoeld met proscopie?
E. Hoe wordt oogkunde ook wel genoemd?
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Antwoord:
A: onweer.
B: serendipiteit / Eureka.

Punten

C: kippenvel.
D: toekomst voorspellen/helderziend/vooruitzien.
E: optometrie/oftalmologie/olalist.

Vraag 54. (10 punten)
A. Hoe wordt een groep mieren genoemd?
B. Hoe wordt een groep hyena’s genoemd?
C. Hoe wordt een groep orka’s genoemd?
D. Hoe wordt een groep herten genoemd?
E. Hoe wordt een groep uilen genoemd?

Punten

Antwoord:
A: kolonie/volk.
B: clan.
C: troep.
D: roedel.
E: parlement.
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Vraag 55. (10 punten)
Geef de namen van deze vogels

A

B

C

Punten

E

D

Antwoorden:
A: Notenkraker.

D: Tapuit.

B: Pimpelmees.

E: Boomkruiper.

C: Putter/Distelvink.

Vraag 56. (10 punten)

In de meegeleverde big shopper zit een strook met daarop 10 zaden die zijn
genummerd van 1 t/m 10. Om welke zaden gaat het hier?

1. boon.

2. appel.

3. peper.

4.pompoen.

5. afrikaantje

6. zonnebloem.

7. erwt.

8. Tarwe.

9. meloen.

Punten

10. Mais.
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DE HORT OP...
De volgende vragen over Harmelen kun je voor het grootste gedeelte wel weten.
Maar voor sommige antwoorden moet je misschien toch even de hort op….
Vraag 57. (4 punten)
Sinds 2014 heeft Harmelen eindelijk de rondweg. Mooie weg en veel minder
drukte in het dorp. Toch klopt er iets niet. Wat mist er, behalve de lantaarnpalen,
langs onze nieuwe rondweg op het stuk tussen de blauwe brug en de rotonde
bij Groenendaal? De hardlopers onder ons zullen het antwoord waarschijnlijk
wel weten.

Punten

Antwoord:
Hectometer-paaltje (10.6 om precies te zijn).
Vraag 58.

In ons dorp kun je een aantal beschermde monumenten vinden.
Deze monumenten zijn te herkennen aan onderstaand schild. Maak foto’s
van 6 van deze monumenten waarop zowel het schildje als het huisnummer
zichtbaar is. Dus met één foto moet duidelijk zijn om welk monument het gaat.
Alleen een foto die vandaag gemaakt is wordt goedgekeurd!
Zet de foto’s op de USB stick in de juiste map.

Punten
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Vraag 59. (8 punten)

Punten

A

B

C

D

Ons dorp kent nogal wat kunstwerken. Helaas zijn de foto’s niet helemaal
gelukt. Kunt u aangeven waar deze kunstwerken staan of stonden?
Antwoord:
A: Schoollaan 6 /Bavo-school.
B: Tegenover Koningspark aan de WA laan.
C: Basisschool de Horizon.
D: Kerkplein/Praatkuil.
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Vraag 60. (8 punten)

Punten

A

B

C

D

Waar vind je deze bruggen? Noem de weg of de twee wegen die de brug met
elkaar verbindt.
weg
A
B
C
D

of

2 wegen

Dorpsstraat

naar Uitweg

N419

naar B. van Koningsbruggenweg

De Joncheerelaan
Harmelerwaard
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Vraag 61. (12 punten)

F

A

C

E

Punten

B

D

In Harmelen zijn veel verenigingen en organisaties. Kun jij uitzoeken bij welke
organisatie of vereniging deze foto hoort.
Antwoord:
A: Athloi.
B: Jeu de Boules Vereniging Onderhands.
C: Tennisvereniging Triaq.
D: De Vijverhof.
E: kv Thor.
F: voetbalclub SCH ’44.
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Vraag 62. (10 punten)
A

B

Punten

D

C

E
E

Wanneer je af en toe eens de huizen bekijkt zie je dat er heel wat verschillende
manieren zijn om de voorkant van je huis te versieren. Wij willen graag weten
welke adres (straat + huisnummer) bij de foto hoort.
straat
A
B
C
D
E

huisnummer

Dorpsstraat

157

Haanwijk

13A

Joncheerelaan

43

Dorpsstraat

185

Dorpsstraat

179 a-b-c
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Vraag 63. (4 punten)
Ook Harmelen gaat mee in ‘de vaart der
volkeren’ en heeft in het dorp een aantal
zogenaamde ‘knooppunten’. Op de foto is
een van die knooppunten te zien. Kunt u
vertellen welke straat we ingaan wanneer
we naar knooppunt ‘62’ gaan en welke straat
we ingaan als we naar knooppunt ‘85’ gaan.

Punten

straatnaam
Uitweg

Knooppunt 62

Kerkweg

Knooppunt 85

Vraag 64. (4 punten)
Hoeveel lantaarnpalen in het dorp waren in 2018 voorzien van kerstverlichting?
Antwoord:

Punten

31 lantaarnpalen.
Vraag 65. (14 punten)

A

C

B

D

E

F

G
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Nooit geweten dat er in Harmelen zoveel mensen hun huis een naam geven. Met
deze vraag kunnen we nog 3 jaar vooruit. Bij deze namen zoeken we het juiste
adres (straat en huisnummer).
straat
A
B
C
D
E
F
G

huisnummer

Joncheerelaan

31 (C274)

Joncheerelaan

1

Dorpsstraat

221

Dorpsstraat

210

Haanwijk

13

Dorpsstraat

35

Haanwijk

3A

Vraag 66. (4 punten)
U ziet het al; hier wordt boerenkaas
verkocht. Wij willen graag het adres
(straatnaam + huisnummer) weten.
Ook willen wij weten wat er precies
staat in het witgemaakte vlak.

Punten

Punten

Antwoord:
Harmelerwaard 3
In het witte vlak: dinsdag-vrijdag 09.00-18.00 uur. Zaterdag 09.00-17.00 uur.
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Vraag 67. (4 punten)
Deze hele bijzondere deur staat ergens in Harmelen.
A. Van welk gebouw is deze deur.
B. Ook willen wij weten hoeveel van die vierkante spijkers
(nagels) erin de deur gespijkerd zitten.
Antwoord:
A: Hervormde kerk.

Punten

B: 85 vierkante spijkers. (44 is ook goed gerekend, dit waren de spijkers op 1 deur)

Vraag 68. (8 punten)
Harmelen is gezegend met heel wat speelplaatsen waar
onze jeugd zich prima kan vermaken. Ook deze foto is
gemaakt op zo’n speelplaats. Noem de straat waar deze
speelplaats is en vermeld welke andere speeltoestellen
zich er nog meer bevinden.

Punten

Antwoord:
Koningshof.
Duikelrek en klimrek met glijbaan.

Vraag 69. (4 punten)
Hoeveel deuren heeft de Christinalaan in Harmelen?
Antwoord:

Punten

10 deuren.
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Vraag 70. (10 punten)
Zoveel huizen, zoveel deuren!! Zoek uit bij welk adres bovenstaande deuren
horen. Wij willen graag de straat en het huisnummer.
Punten

A

B

C

D

E

Antwoord:
A: Dorpsstraat 60.
B: Dorpsstraat 164.
C: Kasteellaan 1.
D: Dorpsstraat 153.
E: Joncheerelaan 7 (C263).
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MUZIEKJE ERBIJ…?
Muziek is altijd gezellig. En ook in Harmelen houden we wel van een deuntje.
Eens kijken of jullie gaan dansen en zingen van onderstaande vragen?
Vraag 71. (4 punten)
Hij is in 1960 geboren in Frankrijk, woont in Nederland en staat bekend als
ambassadeur van de Franse muziek in Nederland. In 1991 won hij een Edison.
Hij heeft onder meer samengewerkt met Cor Bakker, Louis van Dijk, Laura Fygi,
Liesbeth List, Holland Symfonia en de Johan Willem Friso Kapel. In 2014 haalde hij
de Nederlandse hitparades, o.a. de top 10 van de Ned. Top 40 FM met zijn single
‘l’été est la’. De laatste jaren trad hij op met Thérese Steinmetz, o.a. op 5 nov.
2017 in het Amsterdamse Concertgebouw. Hij heeft een relatie met een telg van
de muzikale familie Andriessen. Over welke Frans-Nederlandse chansonnier
hebben we het hier?

Punten

Antwoord: Philippe Elan.
Vraag 72. (4 punten)
‘Bist du bei mir’ is een prachtig klassiek muziekstuk. Wie is de componist?
Antwoord: Godfried Heinrich Stolzer.

Vraag 73. (6 punten)
Welke orgels staan er in deze kerken en naar welke orgelbouwers zijn
deze orgels genoemd?
A. Bavokerk in Haarlem
B. Ned. Hervormde kerk in Harmelen
C. Bavokerk Harmelen

Punten

Punten

Antwoord:
A: Muller orgel.
B: Batz J.F. Witte orgel.
C: Maarschalkerweerd orgel.
Vraag 74. (8 punten)
Van welke bekende metal-songs staat hieronder een vrije vertaling? Noem de
naam van de band en van het nummer.
Punten
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A. ‘Weet je wel waar je bent? Je staat in een tropisch oerwoud lieverd. Dat ga
jij niet overleven!’
B. ‘Stil maar lieverd, zeg maar niets meer en let maar niet op de geluiden om je
heen. Het zijn de beestjes maar. Onder je bed, in de kast en in je hoofd!’
Antwoord:
A: Naam band: Guns ’n Roses.
Titel van het nummer: Welcome to the jungle.
B: Naam band: Metallica.
Titel van het nummer: Enter Sandman.

Vraag 75. (6 punten)
Wereldberoemd muziekstuk
A. Dit wereldberoemde muziekstuk bestaat uit vier delen die weer onderverdeeld
zijn in meestal drie delen: dit is uit het huiveringwekkende derde deel weer het
derde gedeelte. Dit gedeelte moet je beluisteren
als het buiten koud is, dan word je warm van
binnen.
B. De beroemde componist (zie foto) van deze
muziek had de bijnaam: de rode priester.
Over welke componist gaat het hier?
C. Uit welk land komt hij?
Antwoord:
A: De vier jaargetijden, derde deel Allegro uit deel 3
“de herfst”.
B: Antonio Vivaldi.
C: Italië

Punten
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Vraag 76. (8 punten)
Het socialistische strijdlied, de ‘Internationale’, werd vaak ten gehore gebracht
tijdens 1-meivieringen.
A. Wie was de componist van deze melodie?
B. In welk land werd hij geboren?
C. In welke plaats?
D. Wat was de naam van het koor waar de VARA zijn radio-uitzendingen
mee begon?

Punten

Antwoord:
A: Pierre de Geyter.
B: België.
C: Gent.
D: De stem des Volks.

Vraag 77. (8 punten)
Welke 2 liedjes zijn dit? (Artiest en titel)
1:

Punten

2:

Antwoord:
1: André Hazes – De vlieger.
2: George Baker – Una Paloma Blanca.
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Vraag 78. (6 punten)
Bij het RPO (Radio Filharmonisch Orkest) is Joris van Rijn concertmeester.
Hij is daarnaast de eerste violist van het Ruysdaelkwartet en treedt op in binnenen buitenland. Bij het Bevrijdingsconcert van twee jaar geleden in Amsterdam
speelde hij een vioolsolo voor koning Willem Alexander en koningin Maxima.
Later is hij bij het staatsbezoek aan Frankrijk door de koning uitgenodigd om daar
met zijn kwartet te komen spelen. Ook in klassieke programma’s op radio en tv- is
hij regelmatig te horen en/of te zien.

Punten

Joris woont in Baarn en zijn ouders wonen in Rheden. Zijn vader was daar
huisarts. Zijn moeder Marianne is in Harmelen geboren en op haar zevende naar
Utrecht verhuisd. Opa was een Belg en ligt begraven op het RK kerkhof achter
Gaza. Oma stamde uit een bekende Harmelense familie.
A. Wie waren de oma en opa van Joris?
B. Waar woonden ze in Harmelen ?
C. Wat voor onderneming hadden ze daar?
Antwoord:
A: opa: Louis Keunen en oma Annie Stelling.
B: Dorpsstraat 77
C: Manufacturenzaak, dit is een soort textielwinkel.

Vraag 79. (4 punten)
a. Wanneer won Teddy Scholten het Eurovisie-songfestival?
b. Met welk liedje?
Antwoord:

Punten

A: 1959.
B: “Een beetje”.
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Vraag 80. (4 punten)
A. Wat was de eerste hit van Lee Towers?
B. Wie heeft dit geschreven?
Antwoord:

Punten

A: “It’s raining in my heart”.
B: Wally Taks.

Vraag 81. (4 punten)
A. Wanneer werd de hit ‘kom van dat dak af’ opgenomen?
B. Wie was de pianist tijdens deze opname?
Antwoord:

Punten

A: 1959.
B: Harry van Hoof.

Vraag 82. (4 punten)
Een grote hit in ons land was ‘By the rivers of Babylon’ van Boney M.
A. Waarop is deze song gebaseerd?
B. Hoe wordt in de bijbel ‘Jerusalem’ ook wel genoemd?

Punten

Antwoord:
A: Psalm 137.
B: Sion.

Vraag 83. (4 punten)
Iedereen kent het boek van Jan Siebelink ‘Knielen op een bed violen’. Jan
Siebelink heeft vioolles gehad van de broer van een bekende dirigent van het
Concertgebouworkest.
A. Hoe heette zijn vioolleraar?
B. Wat voor beroemde viool had hij?
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Antwoord:
A: Co van Beijnum.
Punten

B: Een Amati-viool.

Vraag 84. (8 punten)
Tijdens de huwelijksvoltrekking van Willem Alexander en Maxima klonk er
Argentijnse muziek.
A. Wat was de titel van deze muziek?
B. Wat betekende dit?
C. Wie was de componist?
D. Wanneer en waar leefde hij?

Punten

Antwoord:
A: “Adios nonino”.
B: Vaarwel grootvader.
C: Astor Piazolla.
D:11 maart 1921 - 4 juli 1992 in Buenos Aires.

Vraag 85. (20 punten)
Genieten jullie ook zo van de nostalgie van de jaarlijkse Top 2000? En staat bij jou
ook regelmatig de Top 40 op het hoogste volume? Dat komt goed uit! Dan is deze
vraag geen punt… Wie van de onderstaande artiesten of groepen heeft een
nummer 1 hit of meerdere nummer 1 hits in de Nederlandse Top 40 gescoord?
Hoeveel weken voerden zij met welke hit deze lijst aan? Noem een nummer 1 hit
per artiest/groep en het bijbehorende aantal weken.
A.
B.
C.
D.
E.

Zes Haarden
Vibie Waddo
Ing en Knots
Valide en Chalim
Els Nino

F.
G.
H.
I.
J.

Elba
Gera Groeze
Hara Diode
Dolle Siro
Omabar scoort
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Antwoorden:
A. (André Hazes) Zij gelooft in mij - 2 wkn; Blijf bij mij – 11 wkn; Bedankt mijn
vriend – 3 wkn.

Punten

B. (David Bowie) Let’s dance – 2 wkn; This is not America – 2 wkn; Dancing in the
street – 2 wkn; Tonight – 4 wkn.
C. (Kensington)
D. (Davina Michelle) Duurt te lang – 11 wkn.
E. (Nielson)
F. (Abel) Onderweg – 6 wkn.
G. (George Ezra) Shotgun – 2 wkn.
H. (Radiohead)
I: ( Los del Rio) Macarena (remix) – 4 wkn.
J: (Marco Borsato) Dromen zijn bedrog – 12 wkn.

Vraag 86. (26 punten)
Sommige liedjes kun je dromen en zing je mee uit volle borst. En dat mag!
Maar… hoe zit het met jouw kennis over videoclips? Op de volgende pagina zie
je afbeeldingen uit zes videoclips van recente, en minder recente, hits. Noem de
exacte titel van het liedje (A) en de juiste uitvoerende artiest(en) of groep (B).
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Punten

59

Antwoord:
1A Hot ’n Cold.
1B Katy Perry
2A Shallow.
2B Lady Gaga en Bradley Cooper.
3A The name of the game.
3B ABBA.
4A Somebody that I used to know
4B Gotye en Kimbra.
5A I’ve had the time of my life.
5B Bill Medley en Jennifer Warnes.
6A Blijf bij mij.
6B Maan en Ronny Flex.
Vraag 87. (4 punten)
Welke zanger hoor je hier?
Punten
Antwoord:
Jason Bouwman.

Vraag 88. (4 punten)
En welk nummer werd gedraaid in het Dorpshuis tijdens het ophalen van
het Quizboek?
Antwoord:
“Bloed, zweet en tranen”.

Punten
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BREINBREKERS
Hopelijk is er op dit moment nog genoeg energie om de volgende Breinbrekers
op te lossen.
Vraag 89. (20 punten)
In elk van onderstaande beeldraadsels zit een Nederlandse plaatsnaam verstopt.
Welke?
Punten

1. Ommen.

2. Woerden.

3. Scheveningen.

4. Voorst.

5. Breda.
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6. Berg en Dal.

7. Harmelen.

8.

Linschoten.

9.

Elst.

10. Kamerik.
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Vraag 90. (10 punten)
Vul de getallen in de cirkels van de driehoek waarbij elk getal maar een keer
mag voorkomen en elk getal moet het verschil zijn van de twee getallen erboven.
Als bijvoorbeeld op een lijn 6 4n vier staan, dan moet het getal eronder 2 zijn.
De kleinste driehoek is als voorbeeld ingevuld voor de getallen 1, 2 en 3.
A. Vul de getallen 1 t/m 6 in de driehoek (2 punten)
B. Vul de getallen 1 t/m 10 in de driehoek (3 punten)
C. Vul de getallen 1 t/m 15 in de driehoek (5 punten)

Punten

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Vraag 91. (6 punten)
Leg veertien dominostenen op een bord van vijf bij acht hokjes, zodat er twaalf
hokjes van 1 bij 1 overblijven. De dominostenen hebben een grootte van 1 bij
2 hokjes. Teken het antwoord in de hokjes.

Punten

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
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Vraag 92. (6 punten)
Bij welke drie getallen is de som hetzelfde als het product?
Punten

Antwoord: Bij de getallen 1, 2 en 3.
Vraag 93. (6 punten)
Voor de wiskundeknobbels deze krakers:
Welke getallen moeten op de a, b en c?
A. 7b + 16-b = 70
B. ½(c - 2) = ⅔c - 5
C. √3 + √7 = √a
Antwoord:
A: b = 9
B: c = 24
C: a = 19

Punten

Vraag 94. (4 punten)
Hoe lang duurt het?
Kapitein Haddock heeft zijn schip zojuist aangelegd in de haven. Hij heeft aan de
reling een ladder gehangen. De breedte van de ladder is 35 cm. De lengte is 255
cm. Iedere trede is 2 cm dik. De afstand tussen de treden is steeds 38 cm. Op dit
moment raakt de onderste tree van de ladder net het water. Het wordt echter
binnenkort vloed en dan zal het water gaan stijgen met 20 cm per uur. Haddock
fronst zijn wenkbrauwen; hoe lang zal het duren voordat het water de bovenste
tree van de ladder raakt? Moet hij professor Barabas inschakelen of los jij deze
vraag voor hem op?

Punten
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Antwoord: Het water zal de bovenste tree nooit raken.
Vraag 95. (10 punten)
Geef het woord dat verticaal verschijnt in het gekleurde vlak.

Antwoord:
Bruidstaart.
Punten
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Vraag 96. (10 punten)
De onderstaande foto van Koningsdag aan het Jaagpad is verknipt.
Zet de foto in de juiste volgorde.
Punten

Vraag 97. (10 punten)
Zet de getallen 1 t/m 10 in de lege cirkels zodat de som langs elke rechte lijn 30 is.
Punten
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Vraag 98. (10 punten)
Vul het ontbrekende getal in.
1:
2:
3:
4:
5:

16 06 68 88 87 98
1 8 27 64 125 216
34 21 13 -8 5 -3
1 1 2 3 58
13 21 34 55 89 -144

Vraag 99. (5 punten)
A. Wat gebruikt iemand anders vaker maar behoort jou toe?
B. Wat gaat de wereld rond, maar blijft in een hoek?
C. Wat kan niet wandelen maar wel lopen?
D. Wat wordt natter, naarmate het meer droogt?
E. Geef me lucht en ik leef, geef me water en ik sterf, wat ben ik?

Punten

Punten

Antwoord:
A: Je naam.
B: Een postzegel.
C: Een neus/water.
D: Een handdoek.
E: Vuur.

Vraag 100. (4 punten)
Hoe oud in jaren zijn de vragenmakers (zie foto pagina 1) op dit moment bij elkaar
opgeteld?
Antwoord:

Punten

De vragenmakers die op de foto staan zijn gezamenlijk 467 jaar oud.
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Puntentotaal
Totaal van de punten in dit Quizboek.
Totaal
Team:

____________________________________________________

Doel:

____________________________________________________

Tijd:

____________________________________________________

Joker:

____________________________________________________

In geval van nood of bij vragen is de organisatie bereikbaar op: 06 - 37 291 022.

De Dorpsquiz Harmelen
is mogelijk gemaakt door:
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