VRAGEN EN ANTWOORDEN ‘HEEL GILZE EN RIJEN KWIST’
Vraag 1: Sinds welk jaar is de dubbele naam Gilze en Rijen in gebruik?
Antwoord: 1524
Vraag 2: Op Kamp Rijen waren tussen 1831 en 1839 een heleboel soldaten
gelegerd ter voorbereiding op de 10-Daagse Veldtocht tegen de Belgen. Hoeveel
soldaten?
Antwoord: Meer dan 12.000 soldaten.
Vraag 3: De dirigent van Estrellita uit Molenschot begeleidde als gitarist, fluitist
en mandolinist vele artiesten. Met wie van deze ‘grote drie’ cabaretiers ging hij
jarenlang op tournee?
Antwoord: Toon Hermans.
Vraag 4: Deze muziek speel ik al meer dan 50 jaar lang op de gemeentelijke
begraafplaats, 2 minuten voor 8, op 4 mei. Wat is de titel van dit bekende melodietje?
Antwoord: Het taptoesignaal.
Vraag 5: In welke sport behaalde een inwoner van onze gemeente een Olympische
gouden medaille.
Antwoord: Boogschieten.
Vraag 6: Hoe vaak heeft Karien Theeuwes tijdens de NK voor veteranen het
enkelspel gewonnen?
Antwoord: 8x
Vraag 7: Door welke kerkdorpen loop je met het "Ommetje Blok en Broek"?
Antwoord: Hulten en Rijen
Vraag 8: Welke vogel zie en hoor je hier?
Antwoord: De middelste bonte specht.
Vraag 9: Welke sport (hobby) beoefent burgemeester Derk Alssema?
Antwoord: Kickboksen.
Vraag 10: Wie spraken er tijdens de raadsvergadering op 6 juli 2020 over het project
Jonge mantelzorgers, namens de jonge mantelzorgers?
Antwoord: Carmen Hendrickx en Jeanine Bouman.
Vraag 11: Wat de familie van Eerd doet voor Nederland onderneemt de familie
Hapers in Gilze en Rijen; de naam Jumbo hooghouden. Opa Joan (sr) legde het
fundament van dit imperium. Maar wie legde de eerste steen?
Antwoord: Joaneke Hapers.
Vraag 12. Ondernemersvereniging GRIC bestaat al ruim 65 jaar, wat betekent de
afkorting?
Antwoord: Gilze Rijen Industrieel Contact.

Vraag 13: Wat is respijtzorg?
Antwoord: Mantelzorgers de mogelijkheid bieden hun zorgtaken tijdelijk aan een
ander over te dragen.
Vraag 14: Op www.zorgklikgilzerijen.nl kunnen jullie je zorgvraag plaatsen of om
ondersteuning vragen. Welke organisatie kan je helpen bij geheugenproblematiek?
Antwoord: Dementie Vriendelijke Gemeente. (DVG)
Vraag 15: AutoMaatje kun je inschakelen als jezelf geen vervoer hebt maar wel
nodig hebt. Welke organisatie regelt dit voor je?
Antwoord: VIPvoorelkaar.
Vraag 16: Veel ouderen in onze gemeente zijn alleen en daardoor vaak eenzaam.
Hoe heet de dagopvang in Gilze en CC De Schakel waar deze ouderen bij elkaar
komen?
Antwoord: De Ontmoeting.

