
 

10 Dorpsquiz vragen  

1. Gedichtje ien eigen toal  (luustertekst) 1:22 min. 

 Een jongeman uut Midwolde 

1. Doar was ’n jongeman uut Midwolde 

Die dreumde van ’n schat; 

Hij sag dan dudelk ’n pot met geld, 

Zo groot wel as ’n vat 

2. Moar woar of die begroaven was? 

De dreum die see niet……… Doar! 

Hij docht: vast wied ien ’t butenland; 

’t Geluk leit kwiet niet woar. 

3. Hij mos d’r veur noar Amsterdam 

Doar woonde een, die ’t wis; 

Doar trok-er hen, en trof de man, 

Die see: “ik heb ’t niet mis, 

4. As ‘k dij vertel, dat al het geld 

leit ien dien eigen grond! 

Doe sochst dien riekdom veulst te ver. 

Loop d’eigen tuun moar rond, 

5. Dan vienst doar onner d’appelboom 

Dien pot vol geld en gold; 

Ik ken’t van hier of duidelk sien, 

Al wordt mien oog wat old! 

6. De jonge man reisde blied weerom 

En spitte gauw ’n gat, 

En joa man! Vlak bij d’achterdeur 

Doar blonk de grote schat! 

7. Wat onze  jongeman doar het leerd, 

Geldt ook veur jim en mij:  

Soek joen geluk niet ver van huus, 

’t Is ja soo voak dichtbij! 



 

1. Vraag: In welke stad kreeg de jongeman uit Midwolde zijn lesje? 

a) Rotterdam 
b) Amsterdam 
c) Den Haag 
d) Groningen 
 

2. Over ons Gele Boekje (Gele boekje dorpsvereniging) 
Vraag: Wie is de eind-redacteur van ons dorpsnieuws? 

a) Peter Maat 
b) Jan Gietema 
c) Roelof de Boer 
d) Erik Zoethout 

 

3. Uit de folder over de kerk in Midwolde (folder kerk) 
Vraag: Wie is eigenaar van deze kerk? 

a) Nederlands Hervormde kerk  
b) Stichting Oude Groninger Kerken 
c) PKN kerken Midwolde – Leek 
d) Stichting Monumentale kerken  

 

4. Over DuursZaam Actief Midwolde (uit: Gele Boekje 2017 de inleiding) 

Vraag: De groep DuurZSaam is spontaan ontstaan en werkt aan 
bijzondere initiatieven in het dorp te ondernemen: waar leggen zij het 
accent op met hun activiteiten? 

a) Accent op  klimaatproblemen en wat wij er samen aan kunnen doen 
b) Accent op klimaat-bewustzijn en gezelligheid  
c) Accent op ontmoeten en gezelligheid centraal staat 
d) Accent op Duurzaamheid in de meest brede zin van het woord 

 

5. Uit Ons Westerkwartier (blad van de gemeente) 
Vraag: Er wonen ruim 62.000 inwoners in de nieuwe gemeente 
Westerkwartier; hoeveel dorpen horen er dan echt bij? 

a) 41 dorpen 
b) 36 dorpen 
c) 44 dorpen 
d) 38 dorpen 

 



6. Uit mondelinge bronnen  correctie 
Vraag: Hoe heette het huidige Gasterij Inkies in de tijd dat Bouwe 
Veenma uitbater was van dit pand? Hint: Op deze vloer werd toen veel 
gedanst! 

a) Dancing Veenma (moet zijn: Café Restaurant Veenma) 
b) Mandolito 
c) Paradiso 
d) Metropool (was toendertijd  Biljartvereniging Metropole) 

 

7. Laatste nieuws uit de krant   
Er was eens een gebouwtje….  (sela) 
Maar dat bleek een jammerlijk foutje! 
neergezet in Midwolde, naast onze kerk 
het is toch een ontsierend stukje werk 
 
Geen uitbreiding aan de westzijde! 
Deze afspraak kwam niet terzijde! 
In het dorp sprak men van verraad! 
Wethouder, kerkrentmeesters, gedelegeerden van Midwolde in beraad! 
 
Het gebouwtje gaat nu verhuizen naar de noordelijke rand 
Dat is praktisch… en ontsierd niet meer ons mooie land! 
Alle gemoederen in het dorp zijn weer wat bedaard 
En het onderwerp…. Bijna weer verjaard. 
 
Vraag: Welke kleur heeft dit gebouwtje? 

a) steenrood 
b) licht grijs 
c) zwart 
d) wit 

 

8. Uit  Nieuwsbrieven (jaargang 2018)  
Vraag: Samen kerststukjes maken is weer een traditie geworden in 
Midwolde. Het gebeurt bij Daniëlle en Rita thuis. Ook de “gymclub 
Midwolde” is daar wekelijks actief . Het gebeurt allemaal op de Pasop …  
maar wat is het huisnummer? 

a) Pasop 4 
b) Pasop 2 



c) Pasop 6 
d) Pasop 1 
 

9. Eigen toal ien Midwolde (Alie de Vries uut Nuis is schriefster in WK) 
Vraag: In Midwolde zijn veeboeren in het voorjaar druk bezig met 
“vredichen”; wat doen ze dan eigenlijk? 

a) ruzie beslechten 
b) ruilverkavelen in gebied Vredewold 
c) afrastering maken 
d) machines in wintertijd onderhouden 

 

10. De “biljartclub Vredewold” samen met dorpsgenoten uit Lettelbert 
Vraag: wat is de gemiddelde lengte van een biljart-keu? 

a) meter 
b) 150 centimeter (Wikipedia: de keu meet gewoonlijk 140 cm excl. 10 cm stootknop erop) 
c) 140 centimeter 
d) 1.60 meter 

 
Einde DorpsQuiz:  gezamenlijk nakijken en ieder goed antwoord krijgt 10 pnt. 

Extra vragen: wie het snelst het goede antwoord roept, heeft gewonnen. 

1. Uit de  krant Westerkwartier (krant) 
Vraag: Wie is onze (tijdelijke) burgemeester van het Westerkwartier? 
Antwoord: Koos Wiersma uit Leens voormalig veehouder uit    
Grijpskerk. 

2. Uit onze nieuwsbrief ergens in 2017 
Vraag: Waar hangt die dichtstbijzijnde AED? 
Antwoord: aan westkant van Gasterij Inkies 

3. Uit Nieuwsblad van het Noorden 
Vraag: Wat is het laatste nummer van de Top 2000? 
Antwoord: Bohemian Rhapsody van Queen 

 


