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Voorwoord 

 
Hoi allemaal! 
 
Wat leuk dat jullie meedoen aan de allereerste editie van de Dorpsquiz Giessen-Oudekerk! Een 
dorpsquiz over ons prachtige Giessen-Oudekerk, maar ook over veel meer dan dat. Raadsels, 
moeilijke puzzels, lastige vragen, uitdagende taken, leuke opdrachten op locatie en ga zo maar 
door! Voor jullie als team de uitdaging om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden en 
opdrachten goed uit te voeren. En om dat te doen, kun je iedere hulplijn inschakelen die je maar 
wilt en is het handig de opdrachten te verdelen onder je teamleden. Ook zul je af een toe een 
teamlid even moeten missen, omdat diegene een opdracht moet uitvoeren of iets moet opzoeken 
in het dorp. Naast al dat puzzelen is het natuurlijk ook van belang om gewoon te genieten van een 
gezellige middag met elkaar! 
 
De Dorpsquiz kent ook een reglement dat op pagina 4 en 5 te lezen is. Lees het goed door, zodat 
er geen kostbare punten verloren gaan. Houd je bovendien aan alle geldende coronamaatregelen. 
Zo houden we het voor elkaar veilig! 
 
Na het inleveren van het quizboek, tussen 17.00 en 18.00 uur in de “Drive-Walk-Cycle-Through” 
op de parkeerplaats bij Basisschool Giessen-Oudekerk, is het aan de organisatie om alles te gaan 
nakijken. Jullie moeten dan even geduld hebben en dan is het zaterdag 1 mei de tijd om het beste 
team van Giessen-Oudekerk bekend te maken! Welk team gaat er vandoor met de prijs? 
 
Wij wensen jullie ontzettend veel plezier vanmiddag!! 
 
Oranjevereniging Giessen-Oudekerk 
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Reglement Dorpsquiz Giessen-Oudekerk 2021 

 
Lees onderstaande punten goed door voordat je begint! 
 
Algemeen 
1. De organisatie is in handen van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk. Het bestuur van 

Oranjevereniging Giessen-Oudekerk bestaat uit Eric Boer, Leo de Bruin, Anke van Garderen, 
Matthias Gorree, Menno van Harten, Jeroen de Hek, Marco Lock, Elmar van Mourik, Sjaak 
Oudakker sr., Ronald van Rijswijk, Peter van Someren en Jan van der Vlies.  

2. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams. 
3. De Dorpsquiz wordt dinsdagmiddag 27 april 2021 georganiseerd vanuit de “Drive-Walk-Cycle-

Through” op de parkeerplaats bij Basisschool Giessen-Oudekerk. Hier vindt de start en de 
inlevering van het quizboek plaats. 

4. Deze Dorpquiz is coronaproof opgesteld. Houd je te allen tijde aan de geldende 
coronamaatregelen. Mocht het bij bepaalde opdrachten op locatie toch te druk worden, houd 
anderhalve meter afstand en wacht even op elkaar of kom op een later tijdstip terug.  

 
Teams 
5. Elk team geeft bij inschrijving een eigen (ludieke) teamnaam op. 
6. Houd er bij de samenstelling van het team rekening mee dat de vragen en opdrachten een 

volwassen karakter kunnen hebben. 
 
Inschrijven 
7. Een team kan zich inschrijven voor de Dorpsquiz Giessen-Oudekerk door inlevering van de 

ingevulde inschrijfstrook op de flyer of door aanmelding via het e-mailadres 
dorpsquiz@giessen-oudekerk.nl. 

8. De kosten voor deelname aan de Dorpsquiz Giessen-Oudekerk bedragen € 5,00 per team. 
9. Inschrijven kan tot uiterlijk 21 april 12.00 uur.  
10. Meer informatie over de inschrijving is ook te vinden op de website www.giessen-oudekerk.nl.  
 
Quizboek 
11. De organisatie stelt het quizboek op waarin alle vragen en opdrachten van de Dorpsquiz 

Giessen-Oudekerk zijn opgenomen.  
12. Elk team kan op dinsdag 27 april 2021 tussen 11.00 en 12.00 uur in de “Drive-Walk-Cycle-

Through” op de parkeerplaats bij Basisschool Giessen-Oudekerk één exemplaar van het 
quizboek ophalen. Er kunnen geen extra exemplaren van het quizboek besteld worden. 

13. Deelnemers mogen bij het beantwoorden van de vragen en maken van de opdrachten 
hulpmiddelen inzetten, zoals internet, boeken, telefoon, vrienden, familie enz. 

14. Als je de deur uit moet voor een opdracht of het beantwoorden van een vraag, doe dit dan 
zoveel mogelijk te voet of op de fiets. 

15. Het ingevulde quizboek moet dinsdag 27 april 2021 tussen 17.00 en 18.00 uur ingeleverd 
worden in de “Drive-Walk-Cycle-Through” op de parkeerplaats bij Basisschool Giessen-
Oudekerk om mee te dingen naar de prijzen.   

 
  

mailto:dorpsquiz@giessen-oudekerk.nl
http://www.giessen-oudekerk.nl/
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Puntentoekenning en uitslag 
16. De gegeven antwoorden worden door de organisatie op juistheid beoordeeld en per vraag 

worden er voor elk juist antwoord punten toegekend.  
17. Per vraag of opdracht kan één punt gescoord worden, behalve bij vraag 30, 62 en 85 kan voor 

elk onderdeel één punt verdiend worden.  
18. De antwoorden op de vragen dienen op de juiste plaats en duidelijk te worden ingevuld. Aan 

niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend. Gebruik geen potlood of 
rode pen. 

19. Als er om één antwoord gevraagd wordt, maar je schrijft er voor de zekerheid meer op, dan 
wordt het antwoord fout gerekend. 

20. De uitslag van Dorpsquiz Giessen-Oudekerk 2021 wordt bekend gemaakt op zaterdag 1 mei 
aanstaande. 

21. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Bij bijzondere omstandigheden beslist 
altijd de organisatie. 

 
Tot slot 
22. De organisatie Oranjevereniging Giessen-Oudekerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

de gevolgen van de deelname aan de Dorpsquiz. Deelname is dan ook geheel op eigen risico.  
23. Mochten zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan is de organisatie 

gerechtigd een bindende beslissing te nemen. 
24. We zouden het leuk vinden als jullie actiefoto’s online willen delen met de Facebook pagina 

van de Oranjevereniging. 
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Dorpsquiz 

 

Verenigingen 
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1. Vraag 

In Giessen-Oudekerk zijn diverse verenigingen gevestigd. Kun je naast de Oranjevereniging 

Giessen-Oudekerk nog 5 verenigingen noemen?  

 

2. Vraag  

Op welke datum is Oranjevereniging Giessen-Oudekerk opgericht?  

  

3. Vraag  

Wat was de aanleiding van de oprichting van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk?  

  

4. Vraag 

Het huidige bestuur van de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk bestaat uit Eric Boer, Leo de Bruin, 

Anke van Garderen, Matthias Gorree, Menno van Harten, Jeroen de Hek, Marco Lock, Elmar van 

Mourik, Sjaak Oudakker sr., Ronald van Rijswijk, Peter van Someren en Jan van der Vlies. Wat is de 

som van de leeftijd van de bestuursleden? Omcirkel het juiste antwoord.  

 

Antwoord: (Alleen als alle 5 genoemde verenigingen juist zijn, dan 1 punt) 

Goed: Oranjevereniging Giessen-Oudekerk (KvK nummer 40322607), Mannenkoor de 

Dekmantel (KvK nummer 11051180), Oudervereniging OBS Giessen-Oudekerk (KvK nummer 

30236779), GO KIDSS! (KvK 74336339), IJsclub Sint Moritz (40322710, gevestigd in Hardinxveld-

Giessendam), Buurtvereniging De Buurt (KvK 11068193), Buurtvereniging Het Vijfde Rad (KvK 

11053975), Buurtvereniging De Vergeten Hoek, Buurtvereniging De Giessen (KvK 72466065), 

Vereniging Kloeve (KvK 23038398). 

Niet goed: Jeugdsoos De Korf is een stichting (KvK 11063799). Dorpskamer, Dorpsboerderij en 

Dorpsraad Oudkerks Belang zijn geen verenigingen. 

 

 

Antwoord: 

1 oktober 1936 

(Bron: pagina  8 in het boek 75 jaar Oranjevereniging) 

 

Antwoord: 

Het aankomende huwelijk in januari 1937 van prinses Juliana met prins Bernard  

(Bron: pagina  8 in het boek 75 jaar Oranjevereniging) 

 

Antwoord: 

A. 538 (dit is het juiste antwoord) 

B. 555 

C. 571 
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5. Vraag  

 

Dit is een foto uit het archief van het bestuur van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk. Welke twee 

oud-bestuursleden zijn hier onzichtbaar gemaakt? 

  

6. Vraag 

De jaarvergaderingen van de Oranjevereniging worden altijd goed bezocht. Hoeveel leden waren 

er aanwezig op de jaarvergadering van 1988? Omcirkel het juiste antwoord. 

 

 

  

Antwoord: (Alleen als beide namen juist zijn genoemd, dan 1 punt) 

Jan Kleppe 

Henk van Aken 

 

 

Antwoord: 

A. 59 leden 

B. 67 leden (dit is het juiste antwoord) 

C. 71 leden 



DORPSQUIZ GIESSEN-OUDEKERK 2021  

  
 

ORANJEVERENIGING GIESSEN-OUDEKERK 9 

 

7. Vraag  

 

Op deze foto uit het archief staan 13 (oud)-bestuursleden van Oranjevereniging Giessen-

Oudekerk. Schrijf hieronder de namen op in de volgorde van hun leeftijd. Begin met de jongste en 

eindig met de oudste. 

 

Antwoord: 

1. Matthias Gorree 

2. Marco Lock 

3. Menno van Harten 

4. Jeroen de Hek 

5. Leo de Bruin 

6. Eric Boer 

7. Anke van Garderen 

8. Jan van der Vlies 

9. Peter van Someren 

10. Elmar van Mourik 

11. Aukje van Dijk 

12. Rien van Dijk 

13. Sjaak Oudakker sr. 
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8. Vraag 

 

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) rijkt regelmatig een bronzen legpenning uit 

aan bestuursleden die een bijzondere prestatie hebben geleverd en/of 25 jaar in dienst zijn. Wie 

kreeg als eerste Giessen-Oudekerks bestuurslid de bronzen bondspenning overhandigd? 

 

9. Vraag 

Wat groeit er in de voortuin van het bestuurslid van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk dat het 

kortst in Giessen-Oudekerk woont? 

 

10. Vraag 

De afgelopen jaren hebben heel wat ervaren bestuursleden het bestuur van Oranjevereniging 

Giessen-Oudekerk verlaten en zijn ze opgevolgd door een jongere generatie. Hoeveel jaar 

bestuurservaring hadden de huidige bestuursleden in totaal op 31 januari 2021? Omcirkel het 

juiste antwoord.  

 

  

Antwoord: 

Sijmen Tukker 

 

Antwoord: 

Elmar van Mourik (sept 2014): olijfboom 

 

 

Antwoord:  

A. 105 jaar 

B. 114 jaar 

C. 121 jaar (dit is het juiste antwoord) 
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11. Vraag 

De Oranjevereniging Giessen-Oudekerk heeft op dit moment 8 ereleden. Welke 3 leden zijn ooit 

als eerste ereleden benoemd? 

 

12. Vraag 

De huidige bestuursleden van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk wonen verspreid over heel 

Giessen-Oudekerk, maar in welke straat/weg wonen de meesten? 

 

13. Vraag 

De vereniging GO KIDSS! is begin 2019 opgericht en organiseert diverse leuke activiteiten voor alle 

kinderen uit Giessen-Oudekerk en omgeving. Waar staat de naam GO KIDSS! voor?  

 

14. Vraag 

De ijsbaan van IJsclub Sint Moritz was vroeger op een andere locatie dan deze tegenwoordig ligt. 

Hoeveel meter liggen deze 2 locaties uit elkaar? Omcirkel het juiste antwoord.  

 

 

  

Antwoord: (Alleen als alle 3 de namen juist zijn genoemd, dan 1 punt) 

Gijs Rietveld  

Cees Zanen   

Cees Kool 

(Bron: pagina  116 en 118 in het boek 75 jaar Oranjevereniging) 

 

 

Antwoord: 

Dr. Gravemeijerstraat 4x 

 

Antwoord: 

Giessen-Oudekerk Kinderen Inspireren Door Sport en Spel  

(Bron: Programmaboekje 2021 van GO KIDSS!) 

 

Antwoord: 

A. 428 meter 

B. 569 meter 

C. 603 meter (dit is het juiste antwoord)  
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Giessen-Oudekerk 
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15. Vraag  

   

Giessen-Oudekerk heeft jarenlang een winkel gehad. Wanneer is deze winkel gesloten?  

  

16. Vraag  

Van welke familie was de bovengenoemde winkel bij de sluiting?  

  

17. Vraag 

Giessen-Oudekerk heeft ook diverse jaren een camping gekend. Wat is de naam van deze 

camping?   

 

18. Vraag  

Hoeveel jaar bestaat het dorp Giessen-Oudekerk dit jaar? 

  

  

Antwoord: 

In het jaar 1979, (Bron: pagina 24 uit boek ‘Giessenburg Herinneringen aan drie voormalige 

dorpen en hun inwoners’ van Piet Schreuders) 

 

 

Antwoord: 

Familie Van Beuzekom (voorheen Pesselse, dit is dan niet juist) (Bron: pagina 24 uit boek 

‘Giessenburg Herinneringen aan drie voormalige dorpen en hun inwoners’ van Piet Schreuders) 

 

 

Antwoord: 

Kale Hoeve (Bron: pagina 15  uit boek ‘Giessenburg Herinneringen aan drie voormalige dorpen 

en hun inwoners’ van Piet Schreuders) 

 

Antwoord: 

639 jaar (of 638 is ook juist, datum is ons niet bekend).  

1382 is Giessen-Oudekerk ontstaan. In 1982 is 600 jaar gevierd. (Bron: oorkonde) 
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19. Vraag 

Zoals je in de vorige vraag hebt beantwoordt is Giessen-Oudekerk al behoorlijk op leeftijd. Weet u 

wanneer de oudst bekende jaarmarkt werd gehouden in waar nu Giessen-Oudekerk ligt? Omcirkel 

het juiste antwoord.  

 

20. Vraag  

  

Op het Groenplein kun je tegenwoordig heerlijk zitten. Er staan diverse stoelen voor je klaar. 

Hoeveel zittingen zijn er in totaal op de betonnen ring?  

  

21. Vraag  

Wat zijn de GPS coördinaten van de stoel die op de bovenstaande foto is afgebeeld?  

  

  

Antwoord: 

A. 1329 (dit is het juiste antwoord) (Bron: pagina 9 uit het boek ‘Een parochiekerk aan de 

Giessen’ van Dick de Jong) 

B. 1363 

C. 1394 

 

Antwoord: 

Er staan 11 zittingen. 

 

 

Antwoord: 

De GPS coördinaten zijn 51.50.39N en 4.51.57O (4.51.58O is ook goed, evanals de antwoorden 

die afgerond ook deze coördinaten zijn, ook goed rekenen. (Bron: zie foto van GPS tracker)  
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22. Vraag  

Een populaire plek in Giessen-Oudekerk is De Steiger. In de zomer wordt hier volop gezwommen 

en in de winter is dit een ideale plek om op het ijs te stappen. De vernieuwde steiger is op 29 

januari 2016 officieel heropend, nadat deze plek geheel is vernieuwd op initiatief van Dorpsraad 

Oudkerks Belang. Echter dit gebeurde in de geschiedenis al eerder. In welk jaar was dit?  

  

23. Vraag 

 

Afgelopen winter hebben we weer op de Giessen kunnen schaatsen. Hoeveel ijsdagen hebben we 

in deze vorstperiode in Giessen-Oudekerk gehad?  

 

24. Vraag 

Op de Oudkerkseweg zijn tegenwoordig enkele bloembakken als verkeersremmer geplaatst om de 

snelheid uit het verkeer te halen en de verkeersveiligheid te vergroten. Eén bloembak staat ter 

hoogte van De Steiger. Hoeveel houten latjes heeft deze bloembak?  

  

  

Antwoord: 

1988  

(Bron: foto archief Dick & Ina de Hek) 

 

 

Antwoord: 

6 ijsdagen (Tmax < 0)  

(Bron: https://www.geenweer.nl/?page_id=1120) 

 

 

Antwoord: 

70 houten latjes.  

(Bron: zie foto van de bloembak)  

https://www.geenweer.nl/?page_id=1120
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25. Vraag 

Wie begon er in Giessen-Oudekerk in 1942 met het verhuren roeiboten aan vissers?  

 

26. Vraag 

Op de plek aan de Binnendamseweg waar de Betuwelijn in de tunnel onder de grond verdwijnt, 

staat een gebouw dat met betonnen trappen beklommen kan worden. Hoeveel traptreden moet 

je in totaal nemen om bovenop het gebouw te komen als je voor de trap kiest?   

 

27. Vraag 

Behalve De Dekmantel zijn er nog veel meer muzikale talenten in ons dorp. Welke Giessen-

Oudkerkse band speelt al een aantal jaar op geheel eigen wijze covers van blues, country & 

western, rockabilly en nederpop? 

 

28. Vraag  

Tel de huisnummers van alle woonhuizen in de H.J. van Dijkstraat bij elkaar op.  

  

29. Vraag  

Niemand houdt ervan om de vuile was buiten te hangen. Op de Binnendamseweg 22 hangt er nu 

wel was buiten. Hoeveel kledingstukken zie je hier aan de waslijn hangen? 

  

  

Antwoord: 

Lambertus Heijkoop (‘Bertus’ en ‘Lammert’ zijn ook goed) (Bron: pagina 15  uit boek 

‘Giessenburg Herinneringen aan drie voormalige dorpen en hun inwoners’ van Piet Schreuders) 

 

 

 

Antwoord: 

22 traptreden. (Bron: zie foto, eerst trapje beneden 5 treden + tweede trap naar boven 17 

treden = 22 traptreden in totaal)  

 

Antwoord: 

De Bend (Giessen-Oudekerk) 

 

Antwoord: 

H.J. van Dijkstraat 1+3+5+7+9+11+13+15+17+2+4+6+8+10= 111 

 

 

Antwoord: 

22 kledingstukken. 
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Wat is de postcode? 
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30. Vraag  

Goed volk komt achterom! Alleen voor een collecte bellen we aan! Hier zijn diverse voordeuren uit 

Giessen-Oudekerk afgebeeld. Weet jij de postcode die bij deze voordeuren hoort?   

  

  

  

  

  

Antwoord: (1 punt) 

Binnendamseweg 65, 3381 GB 

 

Antwoord: (1 punt) 

Dr. Gravemeijerstraat 38, 3381 LD 

 

Antwoord: (1 punt) 

H.J. van Dijkstraat 8, 3381 LR 

 

Antwoord: (1 punt) 

Dr. Gravemeijstraat 39, 3381 LC 
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Antwoord: (1 punt) 

Binnendamseweg 47, 3381GA 

 

Antwoord: (1 punt) 

Oudkerkseweg 20, 3381 KR 

 

Antwoord: (1 punt) 

Binnendamseweg 80, 3381 GD 

 

Antwoord: (1 punt) 

Molenweg 8, 3381 KL 

 

Antwoord: (1 punt) 

Bovenkerksweg 76, 3381 KC 

 

Antwoord: (1 punt) 

Binnendamseweg 46B, 3381 GC 
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Gondelvaart 
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31. Vraag  

In 1945 werd de eerste Gondelvaart georganiseerd. De Gondelvaart was toen nog niet zo 

grootschalig als nu, maar de vloot bestond met name uit schouwen die verlicht werden met 

lampions. Daarna bleef het een tijdje rustig op de Giessen. In welk jaartal vond de tweede 

Gondelvaart plaats?  

  

32. Vraag 

Tijdens de Gondelvaart zijn tal van boten aanwezig om de vaart te begeleiden, maar ook om 

bijvoorbeeld de pers rond te varen. Wat is de naam van de boot die al jarenlang dienst doet als 

persboot tijdens de Gondelvaart?  

 

33. Vraag  

 

In welk jaar was deze boot tijdens de Gondelvaart te zien? En welke prijs heeft deze boot 

gewonnen?  

  

  

Antwoord: 

Jaartal: 1959 

(Bron: pagina  12 in het boek 75 jaar Oranjevereniging) 

 

 

Antwoord: 

De “Vertrouwen”  

(Bron: pagina  38 in het boek 75 jaar Oranjevereniging) 

 

 

Antwoord: (Alleen als het jaartal en de prijs juist zijn, dan 1 punt) 

Jaar: Gondelvaart 2008 

Prijs: 2e prijs (bron: https://www.gondelvaart.nl/uitslagen/uitslagen-2008/)  

 

https://www.gondelvaart.nl/uitslagen/uitslagen-2008/


DORPSQUIZ GIESSEN-OUDEKERK 2021  

  
 

ORANJEVERENIGING GIESSEN-OUDEKERK 22 

 

34. Vraag  

 

In 1966 won de brandweer Giessen-Oudekerk met deze boot de eerste prijs. Wat was de naam 

van de kapitein van het schip dat werd uitgebeeld?  

  

35. Vraag 

 

De groep die bovenstaande boot heeft gebouwd, is een graag geziene deelnemer aan de 

Gondelvaart. Ze zorgden altijd voor een spectaculaire boot. Hoe heet deze groep?  

 

  

Antwoord: 

Het schip heet de Flying Enterprise dat onder bevel van kapitein Kurt Carlsen voer. Het goede 

antwoord is dus: Kurt Carlsen 

 

 

Antwoord: 

Splash  

(Bron: https://www.gondelvaart.nl/uitslagen/uitslagen-2014/ ) 

https://www.gondelvaart.nl/uitslagen/uitslagen-2014/
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Evenementen Giessen-Oudekerk 
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36. Vraag  

Vanaf de zeventiger jaren kwam er een tent in het dorp om te voorzien in de steeds stijgende 

kosten van de Gondelvaart. Eerst een kleine tent voor een bazaar en later medio jaren 80 een 

grotere tent op het trapveld waar diverse artiesten werden uitgenodigd. In 1985 was de feesttent 

overvol tijdens een optreden van een band. Deze band was de jaren erna ook goed voor enkele 

succesvolle optredens in de feesttent in Giessen-Oudekerk. Welke band was dit?   

  

37. Vraag  

 

De zaterdagmiddag in de feesttent wordt al decennia lang ingevuld door de playbackshow. Wie is 

onze eigen Giessen-Oudekerkse Henny Huisman die deze middag presenteert en begeleidt?  

  

38. Vraag  

Gelijk na de oorlog werden de kinderspelen georganiseerd. Eerst bij de kerk en uiteindelijk op het 

schoolplein van Basisschool Giessen-Oudekerk. Na afloop van de kinderspelen wordt een 

traditioneel drankje geschonken. Welk drankje is dit? 

  

  

Antwoord: 

De Havenzangers 

(Bron: pagina  14 en 15 in het boek 75 jaar Oranjevereniging) 

 

 

Antwoord: 

Piet de Krey of John Leeds. Eén van beide namen is juist.  

Antwoord: 

Oranjebitter 

(Bron: zie flyers programma Koningsdag en pagina 16 in het boek 75 jaar Oranjevereniging) 

 

 



DORPSQUIZ GIESSEN-OUDEKERK 2021  

  
 

ORANJEVERENIGING GIESSEN-OUDEKERK 25 

 

39. Vraag  

 

Op Koningsdag wordt traditiegetrouw de aubade op het Groenplein gehouden. Dit vindt plaats 

onder muzikale begeleiding van Mannenkoor “De Dekmantel”. Naast het Wilhelmus en diverse 

andere liederen wordt uiteraard ook het Oudkerks Volkslied “Giessen-Oudekerk, dorpje zo apart” 

gezongen. Hoe wordt ons dorp in dit volkslied genoemd?  

  

40. Vraag  

 

De Koningsdag wordt traditioneel afgesloten met een lampionoptocht door het dorp. Wie verzorgt 

al jarenlang de muzikale begeleiding tijdens de lampionoptocht?  

  

  

Antwoord: 

De Parel van de Alblasserwaard 

(Bron: https://www.giessen-oudekerk.nl/informatie/oudkerks-volkslied/) 

Antwoord: 

EMS (Muziekvereniging Eendracht Maakt Sterk – EMS uit Hardinxveld-Giessendam) 

(Bron: zie flyers programma Koningsdag) 

https://www.giessen-oudekerk.nl/informatie/oudkerks-volkslied/
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41. Vraag  

 

Op 28 juni 2019 is “Paalzitten op de Giessen” georganiseerd bij Café Olt Ghiessen. Naast het 

zorgen voor de nodige gezelligheid had het evenement als doel om (plaatselijke) verenigingen en 

goede doelen financieel te steunen. Acht dappere deelnemers zijn 24 uur op de paal blijven zitten. 

Wat was het goede doel van de winnaar?  

  

 

 

 

  

Antwoord: 

Roparun, team 293 van André de Ruijter. Alleen “Roparun” ook juist.  

(Bron: https://www.ad.nl/rivierenland/vreugdeduik-winnende-paalzitter-andre-blijkt-

noodsprong-ik-moet-heel-nodig-plassen~a8b6b386/ en https://roparun.nl/nl/teams/alle-

teams/#/teams/293) 

https://www.ad.nl/rivierenland/vreugdeduik-winnende-paalzitter-andre-blijkt-noodsprong-ik-moet-heel-nodig-plassen~a8b6b386/
https://www.ad.nl/rivierenland/vreugdeduik-winnende-paalzitter-andre-blijkt-noodsprong-ik-moet-heel-nodig-plassen~a8b6b386/
https://roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/293
https://roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/293
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Kerk Giessen-Oudekerk 
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42. Vraag  

Al eeuwenlang vormt de kerk van Giessen-Oudekerk een hoogtepunt langs de Giessen. Ons dorp 

heeft een prachtige kerk. Wie was er in de periode van 1911 t/m 1915 predikant in onze kerk? 

  

43. Vraag  

In de toren van de kerk van Giessen-Oudekerk hangt een torenklok die vermaard is bij 

klokkenkenners. De klok is in 1446 gegoten, maar door welke klokkengieter is de klok gemaakt?  

  

44. Vraag  

In de 80-jarige oorlog wilden de Spanjaarden de torenklok vorderen. Een legende vertelt dat 

bewoners onraad bespeurden en de klok uit de toren haalden om hem in het Oudkerksebos te 

verstoppen. Dat was wel aan de andere kant van de Giessen. Rollend over palen staken ze de 

bevroren rivier over, maar de klok verdween halverwege naar de bodem. Hoe staat deze plek in de 

Giessen nu bekend?  

 

45. Vraag  

In de kerk van Giessen-Oudekerk hangen aan de muur een tekstbord en een rouwbord. Welk 

jaartal is op het rouwbord vermeld?  

 

  

Antwoord: 

Koeno Henricus Eskelhoff Gravemeyer 

(Bron: pagina 78 uit het boek ‘Een parochiekerk aan de Giessen’ van Dick de Jong) 

 

Antwoord: 

Door de Utrechtse klokkenmaker: Gherrijt Butendiic  

(Bron: pagina 35 uit het boek ‘Een parochiekerk aan de Giessen’ van Dick de Jong 

en pagina 26 uit boek ‘Giessenburg Herinneringen aan drie voormalige dorpen en hun 

inwoners’ van Piet Schreuders) 

 

Antwoord: 

Staat nu bekend als "het gat van Jan Baan". 

(Bron: https://www.plaatsengids.nl/giessen-oudekerk)  

 

Antwoord: 

Jaartal rouwbord: 1793  

(Bron: pagina 52 en 67 uit het boek ‘Een parochiekerk aan de Giessen’ van Dick de Jong) 

 

https://www.plaatsengids.nl/giessen-oudekerk
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46. Vraag 

In de kerk van Giessen-Oudekerk liggen een aantal grafstenen. Uit welk jaar komt de oudste? 

Omcirkel het juiste antwoord. 

  

47. Vraag 

Bij het kruispunt van de Torenweg en de Damseweg liggen een aantal grote rotsblokken mede om 

te voorkomen dat auto’s hier parkeren en het doorgaande verkeer kunnen belemmeren. Hoeveel 

rotsblokken liggen bij dit kruispunt?  

  

48. Vraag 

In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg en 

begon de reformatie. Wie was de eerste predikant na de reformatie in Giessen-Oudekerk?  

  

 

  

Antwoord: 

A. 1446 

B. 1523 (dit is het juiste antwoord)  

C. 1592 

Antwoord: 

6 rotsblokken 

(Bron: zie foto) 

Antwoord: 

Johannes Textor 
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Basisschool Giessen-Oudekerk 
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49. Vraag 

Giessen-Oudekerk heeft als één van de oudste nederzettingen in de Alblasserwaard eeuwenlang 

een dorpsschool gehad. Vroeger was de school gevestigd in “De Oude School” bij de kerk, maar 

daarna heeft de school meerdere locaties gekend. De basisschool is in 1955 verhuisd van “De 

Oude School” naar een ander gebouw. Door wie wordt dit andere gebouw op dit moment 

gebruikt?  

 

50. Vraag 

De Basisschool Giessen-Oudekerk is nu gevestigd aan de Oudkerkseweg 70. In welk jaartal heeft 

de basisschool zijn intrek genomen in dit huidige schoolgebouw?  

 

51. Vraag 

 

Voordat de basisschool zijn intrek nam in het huidige schoolgebouw, heeft het gebouw eerst een 

andere functie gehad. Wat was voorheen in het gebouw gevestigd?  

 

52. Vraag  

Hoeveel glasvlakken telt de Basisschool Giessen-Oudekerk aan de westzijde van het gebouw?  

   

Antwoord: 

Jeugdsoos De Korf 

(Bron: pagina 28 uit boek ‘Giessenburg Herinneringen aan drie voormalige dorpen en hun 

inwoners’ van Piet Schreuders), 1955 in gebruik genomen (bron: pagina 32 uit boek ’50 jaar op 

openbare basisschool Giessen-Oudekerk) 

 

Antwoord: 

1970  

(Bron: pagina 14-15 en 35 uit boek ’50 jaar op openbare basisschool Giessen-Oudekerk) 

 

Antwoord: 

Landbouw-Huishoudschool of Huishoudschool 

(Bron: pagina 14 uit boek ’50 jaar op openbare basisschool Giessen-Oudekerk) 

 

 

 

 Antwoord: 

30 stuks  

(Bron: zie foto’s: 28 glasvlakken in gevel + 2 dakramen = 30 stuks) 
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Koningshuis 
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53. Vraag  

Koning Willem-Alexander is vandaag jarig. Deze dag wordt altijd in heel Nederland feestelijk 

gevierd. Maar hoeveel dagen is hij vandaag koning?  

  

54. Vraag  

 

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben drie dochters. Welk prinsesje is op de 

bovenstaande foto afgebeeld? Noem haar volledige naam en haar geboortedatum.  

  

55. Vraag 

In 1815 was de slag bij Waterloo waar Napoleon definitief werd verslagen. Welke Nederlandse 

kroonprins speelde tijdens die slag, als generaal in het Engelse leger, een belangrijke en volgens 

sommige geschiedkundigen zelfs een beslissende rol? 

 

  

Antwoord: 

Op 30 april 2013 is Koning Willem-Alexander ingehuldigd.  

Vandaag is 27 april 2021. Dit zijn 2.919 dagen, als 30-2013 wordt meegerekend dan 2.920. 

 

Antwoord: (Alleen als de datum en de volledige naam juist zijn, dan 1 punt) 

Alexia, geboren 26 juni 2005. 

Haar volledige naam is: Alexia Juliana Marcela Laurentien van Oranje-Nassau. 

 

Antwoord: 

Willem Frederik George Lodewijk 
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56. Vraag  

 

Welk paleis is op deze foto te zien? 

  

57. Vraag  

Het koninklijke wapen bevat onder meer een leeuw. De leeuw komt van het oudste wapen van het 

Huis van Nassau. De leeuw heeft in zijn ene klauw een zwaard beet. Het zwaard is een symbool van 

macht. In de andere klauw heeft de leeuw zeven pijlen beet. Waar staan deze zeven pijlen voor?  

  

58. Vraag 

Het Wilhelmus is officieel het Nederlandse volkslied. Hoeveel coupletten heeft het lied? 

 

Antwoord: 

Paleis Huis ten Bosch 

 

Antwoord: 

1. Heerlijkheid Friesland 

2. Hertogdom Gelre 

3. Graafschap Holland 

4. Heerlijkheid Overijssel 

5. Heerlijkheid Groningen (en Ommelanden) 

6. Heerlijkheid Utrecht  

7. Graafschap Zeeland 

8.  

Antwoord: 

15 coupletten 

(Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus
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59. Vraag 

 

Wie is deze persoon?  

 

60. Vraag 

De bovenstaande persoon was met meerdere vrouwen getrouwd. Noem alle vrouwen waar hij 

mee was getrouwd. 

 

61. Vraag 

Veel Europese vorsten beschikken over twee of meer nationaliteiten. Hoe zit dat met prinses 

(koningin-moeder) Beatrix? Welke nationaliteit(en) heeft zij? 

 

 

Antwoord: 

 

Willem van Nassau (Willem van Oranje) 

 

 

Antwoord: (Alleen als alle 4 de namen zijn genoemd, dan 1 punt) 

Anna van Egmond van Buren van 1551 tot 1558 

Anna van Saksen van 1561 tot 1571 

Charlotte de Bourbon van 1575 tot 1582 

Louise de Coligny van 1583 tot 1584 

 

 

Antwoord: (Alleen als beide nationaliteiten zijn genoemd, dan 1 punt) 

Nederlandse 

Engelse 

Prinses Beatrix heeft op grond van een oude Britse wet ook de Britse nationaliteit. 

Deze Britse wet werd in 1705 van kracht en staat bekend als de Sophia Naturalization Act.  
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Welke musical hoort bij de poster? 
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62. Vraag 

De laatste jaren kennen musicals enorme populariteit. Hieronder zijn diverse posters van musicals 

afgebeeld. Weet jij welke musical bij de poster hoort?  

  
 

 

  
 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord: (1 punt) 

The Lion King 

 

Antwoord: (1 punt) 

Mathilda 

 

Antwoord: (1 punt) 

Sister Act 

 

Antwoord: (1 punt) 

Anastasia 

 

Antwoord: (1 punt) 

Tina 

 

Antwoord: (1 punt) 

The Adams family 
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Antwoord: 

The Lion King 

Antwoord: (1 punt) 

Miss Saigon 

 

Antwoord: (1 punt) 

The Sound of Music 
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Raadsels 
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63. Vraag 

Ik zit niet in een eeuw maar wel in een jaar, 

Niet in een seizoen maar wel in een maand, 

Niet in een week maar wel in een dag. 

Wat ben ik? 

 

64. Vraag 

Wat is de overeenkomst tussen 11, 69 en 88? 

 

65. Vraag 

Wat is een gesprek van minder dan 100 gram? 

 

66. Vraag 

 

Hoe wordt de mand onder een hete luchtballon genoemd? 

 

  

Antwoord: 

Een A. 

Antwoord: 

Je kunt ze op zijn kop lezen. 

 

 

Antwoord: 

Onderonsje. 

 

Antwoord:  

Gondel 
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67. Vraag 

Een man geeft zijn zoon 10 cent en zijn andere zoon 15 cent. Hoe laat is het? 

 

68. Vraag 

 

Hoe kun je het cijfer 16 leggen met 5 lucifers? 

 

69. Vraag 

Hoeveel dagen doet de aarde erover om 1 keer om de zon te draaien? 

 

70. Vraag 

Wat zijn de eerste 6 letters (vanaf linksboven) van een Frans en Belgisch toetsenbord? 

 

71. Vraag 

Wat zijn Courier, Comic Sans en Arial? 

 

Antwoord: 

Kwart(je) voor twee. 

 

Antwoord: 

XVI 

 

Antwoord: 

365 (365,25 is ook goed, dit is afgerond 365) 

 

Antwoord: 

Azerty 

Antwoord:  

Lettertypes 
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72. Vraag 

2+2=4 en 2x2=4 

De getallen 2 en 2 hebben opgeteld en vermenigvuldigd dezelfde uitkomst, namelijk 4. Kun je nog 

2 getallen bedenken waarbij de getallen opgeteld en vermenigvuldigd dezelfde uitkomst hebben? 

Tip: de getallen zijn niet hetzelfde. 

 

73. Vraag 

Waarvoor is iemand met coulrofobie bang? 

 

74. Vraag 

 

Wat is de gemiddelde brandtijd van een waxinelichtje? 

 

75. Vraag 

Welke puzzel werd in 1979 voor het eerst gepubliceerd onder de naam Number Place? 

 

  

Antwoord: 

1,25 en 5 (1,25 x 5 = 6,25 en 1,25 + 5 = 6,25) 

 

Antwoord: 

Clowns 

 

Antwoord:  

4 uur tot 8 uur (beide antwoorden zijn juist) 

 

Antwoord:  

Sudoku 
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76. Vraag 

Wat is in Nederland het meest gedronken biertype? 

 

77. Vraag 

 

Hoe wordt een patatje met aan beide kanten een frikadel genoemd? 

 

78. Vraag 

Welk snoepgoed wordt in het Frans Barbe à papa genoemd?  

 

79. Vraag 

Hoeveel beschuitjes zitten er tegenwoordig meestal in een pak beschuit?  

 

80. Vraag 

Welke koeken worden in Amsterdam ook wel moesselientjes genoemd? 

 

Antwoord: 

Pils 

Antwoord:  

Een patatje waterfiets of patatje catamaran (beide antwoorden zijn juist) 

 

Antwoord:  

Suikerspin 

Antwoord: 

13 

Antwoord: 

Roze koeken 
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81. Vraag 

Welk dessert betekent in het Italiaans letterlijk “trek mij omhoog”? 

 

82. Vraag 

Wat was de eerste Nederlandse televisieomroep? 

 

83. Vraag 

Hoeveel potloodbatterijen maken samen 4,5 volt? 

 

84. Vraag 

 

Op welk guldenbiljet stond een zonnebloem afgebeeld? 

 

 

  

Antwoord: 

Tiramisu 

Antwoord: 

De NTS 

 

Antwoord: 

3 

 

Antwoord: 

50 guldenbiljet 
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Van wie zijn de logo’s? 
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85. Vraag 

Elk bedrijf of organisatie heeft een logo. Het is het herkenningspunt waarmee het geassocieerd 

wordt. Weet jij van wie deze logo’s zijn?  

  
 

 

  
 

 

  
 

  

 

 

 

  

  

 

Antwoord: (1 punt) 

Trabor Gevelprojecten BV (of Trabor) 

 

Antwoord: (1 punt) 

Joh. De Groot en Zn. BV  

 

Antwoord: (1 punt) 

Technisch Centrum Cor Verhoeven 

 

Antwoord: (1 punt) 

Sportvereniging Vridos (of Vridos) 

 

Antwoord: (1 punt) 

Giessenburg at home 

 

Antwoord: (1 punt) 

A.J. Kortenoever & Zn Transport BV 
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Antwoord: (1 punt) 

Pracht en Praal 

 

Antwoord: (1 punt) 

Bakkerij Van der Grijn 

 

Antwoord: (1 punt) 

Varta 

 

Antwoord: (1 punt) 

Peinemann Kranen BV 

 

Antwoord: (1 punt) 

Aannemingsbedrijf De Hek BV 

 

Antwoord: (1 punt) 

GO KIDSS! 
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Antwoord: (1 punt) 

Dorpsboerderij 

 

Antwoord: (1 punt) 

Van der Padt & Partners Architecten 

 

Antwoord: (1 punt) 

Van De Giessen Metaal 

 

Antwoord: (1 punt) 

Branderij Joost 

 

Antwoord: (1 punt) 

Oudcomb BV 

 

Antwoord: (1 punt) 

Malibu 
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Wie ben ik? 
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86. Vraag 

Ik ben momenteel de voorzitter van IJsclub Sint Moritz. Wie ben ik?  

  

87. Vraag 

Ik ben een bekende vrouw. Een bekende uitspraak van mij is “hij was een beetje dom”. Wie ben 

ik? 

  

88. Vraag 

Ik ben een echte Ouwkerker. Je ziet me vaak met mijn pijp. Wie ben ik? 

  

89. Vraag 

Ik ben momenteel het langst zittende bestuurslid van de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk. Wie 

ben ik? 

  

90. Vraag 

Ik ben het jongste erelid van de Oranjeverenging Giessen-Oudekerk. Wie ben ik? 

  

  

Antwoord:  

Hans Klijn 

 

Antwoord:  

Koningin Maxima 

 

Antwoord:  

Piet Korevaar 

 

Antwoord:  

Sjaak Oudakker sr. 

 

Antwoord:  

Inge Westerhout 
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91. Vraag 

Ik ben de presentator die de ochtendshow overgenomen heeft van Edwin Evers bij Radio 538. Wie 

ben ik? 

  

92. Vraag 

Ik ben de oudste inwoner van Giessen-Oudekerk. Als je mijn leeftijd weet krijg je een bonuspunt. 

Wie ben ik? 

  

93. Vraag 

Ik was jarenlang leerkracht bij Basisschool Giessen-Oudekerk. Misschien heb ik niet alleen jou, 

maar ook je vader of moeder wel lesgegeven. Iedereen kent me bij mijn voornaam. Wie ben ik? 

  

94. Vraag 

Ik ben een Nederlandse zanger en werd vroeger veel gepest, maar in 2019 kreeg ik een gouden 

plaat. Wie ben ik? 

  

95. Vraag 

Ik ben een Amerikaanse wereldster, geboren in 1993. Begonnen als actrice, nu vooral zangeres. 

Volg mij, net als meer dan 150 miljoen anderen op Instagram. In 2017 kwam ik minder leuk in het 

nieuws. Ik was toen in Manchester. Wie ben ik? 

  

Antwoord:  

Frank Dane 

 

Antwoord:  

Mevrouw Vink, 95 jaar 

 

 

Antwoord:  

Juf Carla van der Zwaan  

 

 

Antwoord:  

Rapper Snelle 

 

Antwoord:  

Ariana Grande 
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96. Vraag 

Ik ben al jaren de dirigent van het beroemdste koor van Giessen-Oudekerk. Wie ben ik? 

  

97. Vraag 

Ik ben geboren in 1979 en net als vele collega’s bekend geworden door Goede Tijden Slechte 

Tijden. Je kent me wellicht omdat ik heb gespeeld in Costa! of ’t Schaep met de 5 pooten. Wie ben 

ik? 

  

98. Vraag 

Ik ben een echte Tukker. Verdien mijn geld met grappen maken. Schijnbaar vinden mensen mijn 

droge humor leuk, want ik mocht in 2015 de oudejaarsconference verzorgen. Wie ben ik? 

  

99. Vraag 

Ik woon in Giessen-Oudekerk en heb 3x de Elfstedentocht gereden. Wie ben ik? 

  

 

 

  

Antwoord:  

Harm de Nooij 

 

Antwoord:  

Georgina Verbaan 

 

Antwoord:  

Herman Finkers 

 

Antwoord:  

Wim Visser 
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EINDE DORPSQUIZ 
 

 

  

 

De Dorpsquiz is ten einde. Lees alle antwoorden nog een keer door, maar zorg dat jullie het 

quizboek tussen 17.00 en 18.00 uur in de “Drive-Walk-Cycle-Through” op de parkeerplaats bij 

Basisschool Giessen-Oudekerk inleveren. Bedankt voor jullie deelname!  

 


