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SPORT & SPEL 

 

1. Sinds 2015 werken FC Kraggenburg en SV Ens samen, onder andere bij de 

jeugd. Wie zijn er momenteel verantwoordelijk voor de SJO?  

(2 punten)  

Paul de la Vieter, Cees Vink, Leon van der Wekken, Joost Kreulen, Gert van 

Ginkel, Fokko Aldert Omta, Sandra Nipius 

 

2. Iedereen in de Noordoostpolder kan gebruik maken van de gymzaal in 

Kraggenburg. Als je samen met 5 vrienden 2 uurtjes gebruik wil maken en de 

kosten gelijk verdeelt over alle deelnemers, wat is iedereen dan kwijt? (2 punten) 

€ 3,49 (2022) (voor particulieren € 10,46 per uur, x 2 uur gedeeld door 6 

personen, bron website NOP). € 3,59 is ook goed (tarief 2023) 

 

3. In 1995 vierde FC Kraggenburg haar 40-jarig bestaan (2 punten)  

a) Welke 2 voormalig internationals gaven toen een clinic voor de jeugd? 

Gerrie en Arnold Mühren.  

b) Wie werd kampioen hooghouden?  

Pieter v.d. Veen 

 

4. Alle plekken op aarde zijn te vinden als je de juiste coördinaten maar hebt.  

(10 punten: 9 voor a, 1 voor b) 

a) Voor deze opdracht is het nodig dat je naar buiten gaat. Als je de juiste 

informatie hebt kan je het eindpunt ontrafelen. Neem een goed schrijvende 

pen mee.  

N52.(Volkstuinen 6)(Volkstuinen 6)(Diepvrieshuisje Walstraat 1) 

(Schoolplein 9)(Schommels Saaze 2)(Klokhuis 3) 

E005.(Schoolplein 9)(De Dorpsgemeenschap 0)(Leeuw 4)(Schoolplein 9) 

(Klokhuis 3)(Klokhuis 3) 

N52. 661923 E005.904933 + naam in logboekje 
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b) Bij welk spel horen deze aanwijzingen? Geocaching 

 

5. Inmiddels een traditie in Kraggenburg: het trainingskamp van SC Genemuiden bij 

FC Kraggenburg. Op zaterdag 6 augustus 2022 speelde SC Genemuiden een 

oefenwedstrijd. Wie was de tegenstander? (1 punt) 

RKVV DEM 

 

6. Hoeveel zaalvoetbalteams namens FC Kraggenburg zijn er seizoen ‘22/’23 in 

competitie? (1 punt) 2. 

 

7. Wie werd kampioen tijdens het biljarttoernooi op zaterdag 30 oktober 2021 in het 

Klokhuis? (1 punt) 

Jan Schreuder 

 

8. Dart opdracht (9 punten) 

 

9.   Afgelopen zomer werd voor de tweede keer de obstakelrun georganiseerd. (3     

punten) 

a. Hoeveel obstakels waren er tijdens deze run? 28 

b. Hoe heette obstakel nummer 14? De natte doos 

c. Limerick 

 

10. Op 30 juli werd er weer een autocross georganiseerd. Wie waren de winnaars in  

de volgende categorieën: 3 punten 

• Polderklasse Mick Meijerink 

• Junioren Luuk Langeweg 

• 1800cc Luuk Boons & Mark Renne 

• Driewielers Houter & de Wit 

• Vrije standaard Johan van Maldegem 
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• Dames Sacha Zaaiman 

 

11. Afgelopen zomer vond er weer een steprace plaats in de Noordoostpolder met  

      als start- en eindpunt Kraggenburg. 4 punten 

a. Wie waren de steppers namens Kraggenburg?   

Alle 11 goed: 2 punten, 10 goed: 1 punt 

Kraggenburg – Marknesse: Dick Adrichem 1e  

Marknesse – Luttelgeest: Jolien Scholtens 1e  

Luttelgeest – Bant: Lars van Diepen 2e  

Bant – Rutten: Joost Potters 3e  

Rutten – Creil: Quinten Polhoud 2e  

Creil – Espel: Rebecca Doejaaren 2e  

Espel – Tollebeek: Marco van Diepen 3e  

Tollebeek – Emmeloord: Kas van Egmond 6e  

Emmeloord – Nagele: Mike Temmink 4e  

Nagele – Ens: Rijk Tadema 2e  

Ens – Kraggenburg: Bento Maljaars 1e  

b) Welke steppers, die namens Kraggenburg meededen, kwamen bij hun 

aankomstplaats als eerste over de streep?  

Dick Adrichem, Jolien Scholtens en Bento Maljaars, 3 goed, 1 punt 

c) Wie van de steppers had bandenpech en kwam daardoor pas als 6e binnen op 

de aankomstplaats? Kas van Egmond 1 punt 
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HERSENKRAKERS 

 

12. Tentje boompje (5 punten) 

De camping op Netl gunt iedereen, gedurende het grootste deel van het jaar, 

rust en ruimte en een eigen boompje om onder te zitten. Op het veld hieronder 

zie je waar de bomen staan. Naast, boven of onder iedere boom staat een 

tentje, want het is zomer en de camping staat vol. De tentjes raken elkaar niet, 

ook niet diagonaal. De cijfers geven het aantal tentjes aan die zich in de 

betreffende rij of kolom bevinden. Plaats alle tentjes. 
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13. Anagram (10 punten) 

Als je onderstaande woorden door elkaar husselt, krijg je Kraggenburger namen. 

Om welke straten/bedrijven/verenigingen/locaties, etc. gaat het hier? 

 Verend kapsel    Kavel penders 

Wisbare ordening   Arbeiderswoning 

Bank thee    Het baken 

Druggebruik zang   Kraggenburg zuid 

Gehouwen snor    Neushoornweg 

Aardpeer zwemt   Zwartemeerpad 

Jok thee     t Hoekje 

Haveloze naast    Hotel van saaze 

Dalfde dieper    De fladderiep 

Duindistel wentelt   Netl de wildste tuin 

Kopieerders reactorvat  Recreatiepark de voorst 

Menu mutant neuron   Natuurmonumenten 

Hoer onzin prei    Pier en horizon 

Heks likhout    Het klokhuis 

Verwarrende    Andre Verwer 

Lakense visventer   Kees van Vilsteren 

Atlas wrat    Walstraat 

Postbodes nadeel   Paddenstoelenbos 

Kniesoren wijnoogst   Oostenrijkse woning 

Mega paddo zwem   Gezwam op de dam 
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14. Energietransitie (2 punten)  

Bij de vorige Dorpsquiz was er een vraag over de bekende Kraggenburger 

Mollema Daalder. Hij moest tweemaal rond de Noordoostpolder fietsen omdat hij 

een weddenschap had verloren. Tijdens die rondjes bleek zijn filosofische inslag. 

Niet lang geleden kwam er weer een de filosofische gedachte bij hem op in 

verband met de energietransitie. Vaak is Mollema in de sportschool te vinden om 

aan zijn conditie te werken en daarbij soms na te denken over de 

energietransitie. 

 Hij bedacht: 1 liter benzine, 1 kubieke meter aardgas zoals dat onze woning 

binnenkomt, of 1 Kilowattuur (KWh) bevatten allemaal een hoeveelheid energie 

die we nuttig kunnen gebruiken. 

 Stel ik heb een gewicht van 10 kg en dat gewicht staat op de grond. Dat gewicht 

til ik van de grond en zet het op een tafel van 1 meter hoog. 

Daarmee heb ik wat energie moeten gebruiken. Eigenlijk best veel want als dat 

gewicht van de tafel valt en op mijn klomp terecht komt, dan breekt mijn klomp. 

 Hoeveel gewichten van 10 kg moet Mollema ongeveer op de tafel zetten om 

dezelfde hoeveelheid energie gebruikt te hebben die in 1KWh zit. Omcirkel wat je 

denkt. 

36  360  3600  36000 

(Zou de tafel eigenlijk wel sterk genoeg zijn?) 

 

15.  Fladderende vogels (5 punten) titel plus auteur allebei goed, 0,5 punt 

 Henk en Mia besluiten hun jaarlijkse vakantie door te brengen op Netl. Het is 

voor het eerst dat ze in Kraggenburg verblijven en ze besluiten de omgeving per 

fiets grondig te verkennen. Aangezien ze enorme natuur- en met name 

vogelliefhebbers zijn, laten ze zich ook verleiden tot een trip naar het 

Vogeleiland. Wat volgt is een heerlijke week met veel nieuwe indrukken. Weer 

thuis besluiten ze zich voor de rest van hun vakantie te storten op hun andere 

grote hobby, lezen, en wanneer ze voor de boekenkast staan, valt hun oog op 

een groot aantal titels die hen weer helemaal naar de vogels van Kraggenburg 

en omgeving brengen. Herkennen jullie de volgende boekcovers? Geef titel en 
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auteur. Tip: in de titel zit een vogels verstopt die voorkomt in Kraggenburg en 

omgeving.  

  In de schemer fluit de merel – Linda Olsson 

 Kraai – Ted Hughes 

 De spreeuw van Mozart – Elena Passarello 
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 Moppereend – Joyce Dunbar/Petr Horacek 

 De terugkeer van de wespendief – Aimée de Jongh 

 De zwaluwman – Gavriel Savit 

De meerkoet – Remco Daalder 
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 De roodborst – Jo Nesbo 

 De pauw – Isabel Bogdan 

 Het puttertje – Donna Tartt 

 

16.  WOLA Racing (2 punten) 

De crossgroep Woolderink/Lamers besluit een uitstapje te maken naar de 

rallysport. Eén van de proeven is een proef over 2 ronden rondom Kraggenburg. 

Om aan de leiding van het klassement te komen, moet het team de proef met 

een gemiddelde snelheid van 120 kilometer per uur afleggen. De eerste ronde 

worden er wat foutjes gemaakt waardoor de gemiddelde snelheid in de eerste 

ronde slechts 60 kilometer per uur is. Hoe snel moet het team de tweede ronde 
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rijden, om aan kop van het klassement te komen? 

Dit is niet mogelijk. De tijd benodigd om 2 ronden te voltooien is al gebruikt om 1 

ronde te doen. 

 

17.  (5 punten) 

Twee van je teamleden (18+, die nog niet teveel hebben gedronken), worden om 

stipt …………. uur verwacht bij Van Saaze aan de bar voor deze doe-opdracht. 

 1: C. Liefsmans, 3.8% 

 2: A. Belgisch Wit, 4.8% 

 3: E. IPA, 6.2% 

 4: D. La Chouffe, 8.0% 

 5: B. Triple, 9.0% 

 

18.  Hoe hoog of sterk zou een dijk moeten zijn? (2 punten)  

Als Kraggenburgers voelen we ons best veilig terwijl we toch enige meters 

beneden het niveau van het waterpeil in het IJsselmeer wonen. Het is maar goed 

dat de Noordoostpolder wordt omringd door een dijk. Tegenwoordig bestaat die 

dijk uit twee trajecten: in het jargon dijktraject 7-1 en 7-2. Bij rustig weer ziet zo’n 

dijk er heel veilig en sterk uit. Het waterpeil op het IJsselmeer wordt afhankelijk 

van het seizoen op een paar decimeters beneden NAP gehouden. Maar als het 

heel hard stormt en het water in het IJsselmeer moeilijk weg kon, kan het toch 

gebeuren dat de dijk doorbreekt en een overstroming van de polder veroorzaakt. 

(Hoge waterstand bij de dijk en hoge golven.) Heel vervelend, heel veel schade 

en als je niet snel weg kunt, is er een kans dat je verdrinkt. Het is bijna 

vanzelfsprekend dat hoe hoger en sterker de dijk is (wordt gemaakt) hoe kleiner 

de kans is dat het misgaat. Supersterke dijken die ‘nooit’ zullen bezwijken zijn zo 

duur dat we daar in Nederland niet voor hebben gekozen. Op de één of andere 

manier moet een aanvaardbaar systeem worden bedacht om tot iets redelijks te 

komen, waarbij dan niet is uitgesloten dat het soms mis kan gaan. In de wet is 
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per dijktraject vastgelegd hoe groot de kans mag zijn om te voorkomen dat het 

traject bezwijkt en dan een overstroming veroorzaakt. Die kans is voor beide 

dijktrajecten 1/1000 per jaar. Er zijn heel wat berekeningen en beschouwingen 

gemaakt voordat die kans van 1/1000 per jaar kon worden vastgesteld. 

a) Wat betekent NAP? Normaal Amsterdams Peil  

b) Als de Noordoostpolder bij een doorbraak helemaal volloopt, met ongeveer 

    hoeveel cm denk je dan dat de waterstand in het IJsselmeer daalt. Omcirkel    

    wat je denkt. 

0,5 cm 5 cm  50 cm  100 cm 

 

19. Woordzoeker (5 punten)  
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GESCHIEDENIS 

 

20.  Gemalen van de Noordoostpolder (3 punten)  

a) Op welke datum werd begonnen met het leegpompen van de 

Noordoostpolder?  

7 januari 1941  

b) Wat zijn de namen van de 3 gemalen in de Noordoostpolder en wat was de 

functie van degene naar wie zij vernoemd zijn?    

Age Buma was Tweede Kamerlid. Hij was voorzitter van de  

Zuiderzeevereniging en één van de voornaamste pleitbezorgers van 

inpoldering van de Zuiderzee. Gerard Vissering was president van de 

Nederlandse Bank en ook voorzitter van de Zuiderzeevereniging. Politicus 

Harm Smeenge was één van de grote voorvechters en ondervoorzitter van de 

Zuiderzeevereniging.  

c) Waarom is de verdeling van de 3 namen over de 3 gemalen van de 

Noordoostpolder precies zoals die is? 

Buma kwam uit Friesland, Smeenge uit het Oosten en Vissering uit  

Amsterdam. Dus de namen van de gemalen zijn gelinkt aan de richting 

vanwaar de personen kwamen. 

 

21. Arbeiderswoningen (1 punt) 

Tegenwoordig hebben we de Polen die in de polder aan het werk zijn en in de 

Polenhotels wonen, maar vroeger hadden we de arbeiders uit andere delen van 

Nederland die in de arbeiderswoningen in de Noordoostpolder kwamen wonen. 

De Directie (van de Wieringermeer, afdeling Noordoostpolderwerken) verhuurde 

deze woningen aan de boeren, die er hun 'eerste arbeider' konden huisvesten. 

Dit was voor die arbeiders niet altijd prettig: als zij hun baan verloren, verloren ze 

ook hun huisvesting. In welk jaar besloot de directie om de arbeiderswoningen 

rechtstreeks aan de hoofdbewoner te verhuren?  

1957.  
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22. Hoe oud is de houten bar in het café van Van Saaze? (1 punt)  

 De bar is begin 1990 of 1991 geplaatst, dus 31 of 32 jaar. 

 

23. Na de Tweede wereldoorlog was soberheid troef in Nederland. Voor kunst en 

cultuur was weinig aandacht. Maar toch, in 1952, ontving Noordoostpolder haar 

eerste kunstwerk. Wat was dat? (1 punt)  

Vier stenen leeuwen waarvan er nu 2 in Kraggenburg staat.  

  

24. Waarnaar verwijzen de volgende straatnamen in Kraggenburg? (5 punten) 

a) Finsestraat  

Verwijst naar het Finse hout dat beschikbaar is gesteld door de Finse regering 

in het kader van de Marshallhulp na de oorlog. Dit hout is gebruikt bij de 

huizenbouw aan de Finsestraat  

b) Gesteente  

Verwijst naar de stenen in het keileem  

c) Noordermeent  

Grenst ten noorden aan de Meent (gemeenschappelijk erf of land) 

d) Winstonstraat 

Vernoemd naar het oude appelras Winston  

e) Zwolse Diep 

Verwijst naar de voormalige vaargeul die hier liep 

 

25. Welke Kraggenburger wordt tijdens een razzia in 1944 met een hooivork in zijn 

bil geprikt als hij zich in een bult hooi heeft verstopt? (1 punt) 

 Harry van der Riet 

 

26. Wie is de eerstgeboren baby aan het Hertenpad? (1 punt) 

 Bram Jansen  
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27. Welke Kraggenburger kreeg als huwelijkscadeau 2 hectare land met een huis en 

schuur? (1 punt) 

 Joost Wullems  

 

28. Voor welk bedrag werd het echtpaar Pluister in 1969 eigenaar van “Oud 

Kraggenburg”? (1 punt)  

Vraag vervalt. 

 

29. Waarom werden in 1983 deze autobanden aan de Voorstraat gedeponeerd?  

 (1 punt)  

 Deze waren nodig voor de inrichting van de fietscrossbaan. 

 

30. In 1994 waren er 3 echtparen aan de Winstonstraat 25 jaar getrouwd. Wie waren 

dat? (1 punt) 

 De echtparen Swijghuizen, Smit en Plugboer 

 

31. Welke Kraggenburger deed in 1990 mee aan het tv-programma “Het rad van 

fortuin”? (1 punt) 

 Wil Galama 

 

32. Welke Kraggenburger trok in 1994 een week lang in zijn bijzondere auto door 

Nederland om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de kinderen van 

Tsjernobyl? (1 punt) 

Wim van den Bergh  

 

33. Ooit groeiden er blauwe lupines in het Voorsterbos en er zijn er tegenwoordig 

nog steeds een paar te vinden. Deze werden vlakbij Kamp de Voorst speciaal op 

een kavel van 15 ha. gekweekt. Waarom? (1 punt) 
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 Deze lupines werden geteeld voor het zaad. Dat werd weer uitgezaaid tussen de 

jonge bos beplanting (5kg per ha.). Dit om onkruidgroei tegen te gaan. 

Tegenwoordig worden lupines ook gebruikt voor grondverbetering, maar dat was 

destijds niet het doel. 

 

34. Welke akkerbouwer neemt in zijn beginjaren koffers vol goedkope Belgische 

sigaretten mee naar Kraggenburg als hij bij zijn familie in Zeeuws-Vlaanderen op 

bezoek is geweest? (1 punt) 

Staf van Kampen  

 

35. Per wanneer (datum) kreeg de familie Meijs uit Lenth een kavel in Kraggenburg 

toegewezen door de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)? 

(1 punt) 

 Op 1 nov 1953 kreeg Joep Meijs een kavel toegewezen, en op 1 nov 1955 kreeg 

Harry Meijs toegewezen. Beide komen uit Lenth. 

  

36. Het appelras Elstar is ooit ontdekt in Kraggenburg. Wie is de huidige eigenaar 

van de kavel waar dit appelras in 1948 voor het eerst werd ontdekt? 

 Vraag vervalt: Wij hebben ons laten misleiden door een artikel dat meldde dat 

het SUCCES van de Elstar begon op de voormalige proeftuin in Kraggenburg. 

Dit nadat de appel door een Wagenings instituut was ontwikkeld in Elst 

(Gelderland), vandaar de naam Elstar. 

 

37. Welk conflict, dat zich in Kraggenburg voordeed, heeft geleid tot de oprichting  

van de eerste vakbond van Nederland? (1 punt) 

De schippers die vroeger gebruik maakten van de vaarweg langs Oud-

Kraggenburg, moesten tol betalen. Daarover ontstond onvrede en conflicten, en 

die hebben geleid tot de oprichting van de eerste vakbond in Nederland: het 

Schippersverbond.  
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38. Wie heeft zich tot het laatst toe ingespannen om de laatste barak van werkkamp 

“De Voorst” te redden van de sloop? De barakken zijn overigens in 1992 toch 

gesloopt. (1 punt) 

Boswachter J. de Graaf. 

39. In het boerderijenboek zijn bij een paar boerderijen in Kraggenburg per ongeluk 

de verkeerde foto's geplaatst. Om welke families én adressen gaat het hier? 

(2 punten) 

Familie de Hamer, Hertenpad 8  

Familie Janse, Zwartemeerpad 2 

 

40. Hoeveel telefoonaansluitingen waren er in 1958 onder Kraggenburg? (1 punt) 

124 aansluitingen  

 

41. In 1986 ontving Kraggenburg een prijs nadat er een project was ingediend voor 

      de wedstrijd Kern met Pit, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Heide       

      Maatschappij. In de evaluatie van dit project staat de volgende, opmerkelijke zin: 

      Als slotconclusie wil ik opmerken dat deze ………………… zeker bijdraagt    

      aan de leefbaarheid van onze leefgemeenschap. 

      Welk woord moet er staan op de stippeltjes? (1 punt) Rouwkamer 
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CREATIEF 

 

42. Open het mapje muziek op de memorystick die je van ons gekregen hebt en 

beluister deze fragmenten. (7 punten) 

a) Welke Kraggenburger speelt deze muziek?  

Conny vd Graaff / juf Conny  

b) Met welk instrument wordt deze muziek gespeeld 

(alt) blokfluit  

  c) Noem de componisten en titels van de stukken die gespeeld worden 

1. W.A. Mozart: Eine Kleine Nachtmusik (nr 25) 

2. J. Strauss: An der schönen blauen Donau 

3. Beethoven: Für Elise 

4. Mendelssohn: Bruiloftsmars 

5. Verdi: Slavenkoor 

 

43. Sneeuwwitje (15 punten) 

In de tas zit een stukje tekst van een toneelstuk over “Sneeuwwitje en de zeven 

dwergen” met de opdracht om een filmpje te maken. Zet het filmpje op de 

memorystick die je van ons gekregen hebt en lever die vanavond om 21.00 uur 

weer bij ons in. Succes! 

 

44. Maak een kijkdoos over Kraggenburg in het thema 'Kerst'. Verplichte onderdelen 

die in deze kijkdoos moeten zitten zijn: de 2 leeuwen, 't Hoekje, een kerk en het 

Klokhuis. Zet de naam van je team erop en lever de doos vanavond in bij Van 

Saaze. (5 punten). 

 

45. Met het eerste optreden van de Kraggenburger gelegenheidsband ONS werd 

een nummer van Herman Brood gespeeld. (3 punten) 

a) Welk nummer was dit?  
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    Saturday Night  

b) Wie zong dit nummer?  

    Tonny Kommers  

c) In welk jaar was dit?  

        2003  

 

46. Er kwam een vervolg op ONS. (4 punten) 

a) Wat was de naam van deze gelegenheidsband? 

     ONS 2  

b) En in welk jaar was dat?  

    2009  

c) Noem de namen van de toenmalige Kraggenburgse meiden die de medley 

van de Dolly       

     Dots zongen? 

        Karlijn en Wieke Eissens, Leonie Verbeem, Yvonne Ruyter, Jorien van Diepen 

     en Annelies Jansen 
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VERENIGINGEN 

 

47. De Uitkijk (6 punten) 

 a) Welke verenigingen stonden aan de basis van de Uitkijk? (1 punt) 

     Dorpsbelang Kraggenburg, FC Kraggenburg en Be Fair 

 b) Sinds een aantal jaar wordt het drukken van De Uitkijk uitbesteed aan een 

     commerciële partij. Wie zorgden voor die tijd voor het drukken en nieten van 

     De Uitkijk? (2 punten) 

     Drukwerk: De Lichtwachter / Johan Voost 

     Nieten: JVV  

c) Hoeveel pagina’s (zonder de omslag) bevatten alle Uitkijken van 2022 

tezamen? (2 punten) 

128 pagina’s / 256 bladzijden 

d) Welke nieuwe rubriek is gestart in 2022? (1 punt) Aan tafel bij 

 

48. IJsbaanvereniging Klein Cortina (3 punten) 

      a) Wie waren de allereerste initiatiefnemers tot oprichting van IJsclub “Klein    

          Cortina”? Dhr G Brandsma en P van Dijk  

b) Waar is de naam van deze ijsclub van afgeleid?  

    Cortina d’Ampezzo is een Italiaanse plaats waar in 1956 de Olympische    

    Winterspelen werden gehouden. 

      c) Wie zorgde er grotendeels voor dat er een geluidsinstallatie kwam op de  

          ijsbaan?  

    De IJsselcentrale  

 

49. Bij welke Kraggenburger vereniging werd begin jaren ‘80 de trainer opgevolgd 

door zijn zoon? Hoe heten vader en zoon? (2 punten) 

Befair. Eppie Knol werd opgevolgd door Han Knol.  
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50. Wie heeft in 1990 de Jeu de boules baan naast “Het Klokhuis” geopend? (1 punt) 

 Burgemeester Menno Knip. 

 

51. In 2021 heeft Stichting ’t Dorpshuis Kraggenburg het 40-jarig bestaan gevierd. Er 

zijn diverse activiteiten georganiseerd door gebruikers van ’t Dorpshuis.  

 (5 punten) 

 a) Noem 3 activiteiten die in het kader van 40 jaar Stichting ’t Dorpshuis 

     georganiseerd werden: 

     Heel Kraggenburg beweegt, Bingo (JVV), Biljarttoernooi, Bridgedrive, Jeu de    

     Boules toernooi, koffietijd 

 b) In welk jaar werd voor het eerst een poging gedaan om een dorpshuis op te  

     richten, een poging die dat jaar nog strandde? 1975 

      c) Wat werd uiteindelijk de exacte datum van oprichting (bij de notaris)?  

          2-9-1980  

 d) Wie waren de 5 personen die de stichting hebben opgericht?  

    F.B. Simmes, J. Blomberg, H. Baks, M.J.T. Smits en C.J.G.C Meijs  

 e) Naar wie is de keuken van het Klokhuis genoemd? 

   Joop Stengs     

 

52. Zotte Leeuwkes (3 punten) 

 a) Hoeveel jaar bestaat CV de Zotte Leeuwkes op dit moment? 

54 of 55 jaar. 25 maart is de oprichtingsdatum, en het is maar net hoe je een 

jaar berekent: een kalenderjaar, of een carnavalsjaar (van 11 november tot 11 

november) 

      b) Wat is de naam van Prins Carnaval in 2022? 

Prins Hammertime  

c) Uit wie bestaat de Raad van Elf in 2022? 

Jeroen Paauw, Thomas Hupkes, Joost van Boven, Joost van Diepen, Joost 
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Meijer, Joeri Spelde, Piet Hilhorst, Jordy v/d Ploeg, Jordi Lamers en Harry 

Meijs, Mike Temmink (prins Gerben de Hamer) 

53. Open het mapje op de memorystick die je van ons gekregen hebt. Daarin vindt je 

fragmenten van de 6 Kraggenburger buutreedners die de afgelopen jaren acte 

de présence gaven tijdens het Gezwam op de Dam. Wie waren dat, en in welk 

jaar traden ze op? (6 punten) 

1. Wout van Keulen 2020 
2. Marco Nieuwenhuizen 2014 
3. Jaap Veldhuis 2016 
4. Willem Remijnse 2013 
5. Frans van Egmond sr. 2006 
6. Marian Besseling 2006 
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KEN JE KRAGGENBURG? 

54. Welk bankje staat op welke plek? (5 punten) 

 

1: …………………….. f  6: …………………….. h 

2: …………………….. d  7: …………………….. j 

3: …………………….. c  8: …………………….. g 

4: …………………….. e  9: …………………….. b 

5: …………………….. i   10: …………………… a 

 

55. Welke organisaties zijn in Kraggenburg een boulevard aan het realiseren op de  

Loswal? (1 punt) 

Natuurmonumenten, Dorpsbelang, Klein Cortina en OVK 

 

56. Welke tekst staat er op de gerenoveerde bietenburg? (1 punt)  

      Het geluid van vallende suikerbieten en graankorrels. Door boeren geoogst. Door   

      schippers vervoerd over water. Op deze plek. Stil staan in gedachten. Uitkijkpunt  

      van herinnering. 
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Vraag 57 tot en met 61 kun je vinden op de memory stick die je van ons gekregen 

hebt. Deze vragen zijn gesteld door onze vrienden in het buitenland. Wat is het 

antwoord op deze vragen? 

57. Hoe lang is Jules Overmars Dorpsvoorzitter geweest? (1 punt) 9 jaar  

   

58. In welke klasse speelt het eerste elftal van Kraggenburg? (1 punt)  

 Noord, 4e Klasse A  

 

59. Wie geeft tegenwoordig gymnastiekles aan de kleuters in Kraggenburg? (1 punt) 

Linda Dekker  

 

60. Hoe heet onze biljartvereniging? (1 punt) K.U.T. (Krijt uw topje)  

 

61. Op welke dag kwam Sinterklaas dit jaar aan in Kraggenburg? (1 punt)  

 19 november  

 

62. Waar zijn die mieren nou toch mee bezig? (2 punten) 

Een 55-jarige Kraggenburger kuierde in het vroege voorjaar op een mooie 

zonnige dag in het Voorsterbos. Zijn oog viel op het grote mierennest vlak langs 

het wandelpad. Vorige week, toen het nog veel kouder was, waren er maar 

enkele mieren actief. Maar vandaag met de zon erbij was het een drukte van 

belang. Normaal komen de mieren het nest uit en rennen alle kanten op en wat 

later komen ze dan terug met wat piepkleine stukjes hout of een stukje dood 

insect. Maar vandaag waren er heel wat mieren die het nest uitkwamen, een 

klein stukje weg liepen, even stilhielden en dan als een speer terug naar het nest 

gingen. Wat was hier aan de hand? Omcirkel de mogelijkheid die je denkt dat 

hier het geval is: 

a) De mieren zijn blij dat ze weer naar buiten kunnen en schudden al het stof van 

    zich af 
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b) De mieren halen wat vocht op voor het broedsel 

c) De mieren warmen zich even in de zon op en brengen die warmte het nest in 

d) De mieren zijn nog jong en gaan binnen vragen wat ze eigenlijk buiten het 

  nest moeten doen 

e) Nu is het maar een klein eindje, later wat verder en dan weten ze gemakkelijk 

    de weg terug vinden 

Overigens wist Mollema direct wat er aan de hand was. 

 

63. Dorpsquiz Kraggenburg (4 punten) 

 a) Hoeveel teams deden er mee tijdens vorige dorpsquiz? 

27 Teams 

b) Welk team werd bij die editie vijfde? 

    Gedeelde 5e plaats voor De kleine Wolfjes en Weinland (heb je 1 van beide,       

  dan is dat goed gerekend) 

c) Vorig jaar organiseerden we vanwege corona een pubquiz. Wie presenteerden 

    die quiz? Malou Potters en Freerk Jan de Haan 

d. Wat was de troostprijs bij deze quiz? Een grote fles Heineken bier 

 

64. Wie was de bartender tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2022? (1 punt) 

Dick de Boer 

  

65. Welke kok gaat zich vestigen in Kraggenburg? (1 punt) 

Peter Lute 

 

66. Dit jaar is het pontje over de Zwolsevaart, ’t Wub-bootje gerealiseerd.  

a) Hoeveel mensen mogen erop staan? (1 punt) 4  

b) Op welke datum is de naam van het bootje bekend gemaakt? (1 punt)  

  25 september 2020, tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang 

c) ’T Wub-bootje moet met handkracht (draaiwiel) naar de overkant worden 
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    gebracht. De voltallige Quizcommissie heeft uitvoerige metingen verricht om 

    na te gaan hoeveel omwentelingen nodig zijn om naar de overkant te komen.      

Dat is gebeurd onder verschillende omstandigheden; met en zonder zijwind,  

Bij volle maan, heen en weer, vol belast en leeg bootje, windstil of met 

omwentelingen bleek nodig te zijn.  

Hoeveel omwentelingen zijn er nodig om naar de overkant te komen?  

Je krijgt 2 punten als je antwoord ligt tussen het hoogste en het laagste aantal    

   omwentelingen dat de Commissie heeft gemeten. (2 punten)  

Er zijn 6 ‘metingen’ gedaan. Grenzen: max. 145; min 120. Het gemiddelde is 

134.  

 

67. Dit jaar heeft er vanuit de Noordoostpolder een corsowagen meegedaan aan het 

corso in Sint Jansklooster. (2 punten) 

a. Bij wie in de schuur is deze wagen gemaakt? Delahaye 

b: Wat moest het praalwagenontwerp voorstellen? Een stewardess 

 

68. Hoeveel zonnepanelen liggen in totaal er op het huizen in Kraggenburg Zuid 

gezamenlijk? (2 punten) 243 (237 – 247 is 1 punt) 

 

69. In 2005 deden 2 Kraggenburger gezinnen mee aan het RTL-programma ‘Buurt 

op stelten’. (3 punten) 

 a) Welke gezinnen waren dit? 

Fam. Van Diepen en fam. Potters  

b) Met welke nummers traden zij op (nummer en artiest noemen)? 

Wake me up before you go go, Wham 

Jump (for my love), Girls allowed 

c) Welk gezin ‘won’? 

Van Diepen 

 

70. Wie regisseerde het laatst opgevoerde toneelstuk van Sint Genesius (1 punt) 

      Andy Hein 
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71. Wat is de gemiddelde prijs van een biertje bij Saaze, Het Hoekje, de      

voetbalkantine en Het Klokhuis op dit moment? 1 punt € 2,64 (of iets preciezer:  

€ 2,6375) 

 

72. Welke familie uit Kraggenburg was afgelopen jaar te zien bij ‘Reizen Waes’, waar 

      Tom Waes de provincie Flevoland bezocht? (1 punt)  

      Fam van der Wiel. (Jacques en Rene) 

 

73. Op welke Facebookpagina begroet Johan Tadema ons met de inmiddels 

      befaamde woorden: ‘Goedemorgen, fijne dag!’? (1 punt)  

      Je komt uit Kraggenburg als… 

 

74. Welke 2 agrarische bedrijven uit Kraggenburg deden er afgelopen jaar mee aan 

      de actie ‘Rondje Kavelpad’? (1 punt)  

      Fam van der Broek en fam de Haan. 

 

75. Op de foto op de voorpagina van dit quizboek is een donkere vlek/strook te zien 

      die over verschillende percelen loopt. Wat is dat? (1 punt)  

      Hier liep vroeger het Zwolse Diep 

 

76. Geef op de kaart aan waar deze bruggetjes te vinden zijn. Plaats een stip op de 

exacte plek van het bruggetje en zet de letter van de foto ernaast. (10 punten) 
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De quizcommissie bedankt jullie voor jullie inzet. We hopen dat jullie veel plezier 

aan deze quiz hebben beleefd en hebben nog één laatste vraag: 

 

77. Hoeveel weegt de quizcommissie volgens de weegbrug van Arno Matthijssen?  

      NB: De weging vond plaats vóór het kerstdiner. (max. 5 punten).  

      Exact goed 5 punten 

      10 kg erboven of eronder voor een punt 
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610 kg 

 

 


