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Leuk dat je mee doet met de quiz over Peestl

Deze quiz bestaat uit meerkeuzevragen en een aantal open vragen.

Omcirkel bij de meerkeuzevragen het juiste antwoord.

Bij de open vragen is er ruimte genoeg om je antwoord kwijt te kunnen

Laten we beginnen, veel plezier met deze quiz!



L Wat is de Lebbestaok?

A. Monument ter nagedachtenis aan de 2u wereldoorlog.
Een grenspaal tussen oud gemeente Norg en Vries.

C. Het dorpshuis van Peest

2. Waar is de firma Jawiflo B.V. in gespecialiseerd?

A. Het onderhoud aan landbouwvoertuigen
B. Slopen van auto's

Het breken van spoorrails.

3. Hoeveel melkkoeien staan erbij Landbouwbedrijf Dussel op stal?

@ reo
B. T75

c. 200

4. Welk trekker merk is vooral te vinden bij Bosma?

A. Massey Ferguson

B. Fendt

@ case

5. Hoeveel B&B's zijn er in Peest?

A.

B.

6. Hoeveel bedrijven zijn er gevestigd aan de Veldweg in Peest?

4.9
@tt
c. 13

7. Hoeveel huizen staan er aan de Hoofdweg in Peest?

A. 15

@ttc. 22

8. Hoe heet de B&B van Fam. Bezu?

A. Wachtershuisje

@ H"t seinhuisje
C. Het Tolhuisje
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9. Hoelang zitten Joop en Christel dit jaar op "de Jagershof"?
A. 20 jaar

B. 25 jaar

30 jaar

1"0. ln de volksmond wordt het de Hitlerring genoemd, maar wat is de juiste benanring?
A. Pelincksveen

B. Peesterveen

CÓ westerveen

l-1. Hoeveel paarden staan erop de gevel bij Hoofdweg nummer 9?

G) t paard

B. 2 paarden

C. 3 paarden

L2. Hoeveel straten heeft Peest?

A. 6 straten
B. 8 straten

@ tostraten

13. Hoeveel inwoners telde Peest op L-t-202O

@ rso mensen

B. 155 mensen

C. 160 mensen

L4. Hoeveel leden telt de Dorpsbelangen? Kinderen onder de 16 niet mee gerekend

A. 145 leden
($ rso t"o"n
C. L64 leden

15. Hoeveel leden van de Dorpsbelangen wonen buiten Peest? Kinderen onder de 16 niet mee
gerekend.

A. 48 leden

B. 50leden
52 leden



16. Waar kom je dit bord tegen?

A. Einde van de Veldweg, bij de zandpaden

B. Ergens in het Westerveentje

@ 'n 
de buurt van de Langelaan (richting heide)

L7. Hoeveel woorden zou je uit "Schaapdijk" kunnen halen?

De "ij" in Schaapdijk is een lange ij en kan niet apart gebruikt

worden als zijnde een "i" en een 'J"
A. Meer dan l-0 maar minder dan 20

B. Meer dan 20 maar minder dan 30

(b ve"r dan 30 maar minder dan 40

18. Sinds 2013 kan het gedeelte Noordscheveld-Peest weer bewandeld wordeh

Hoe heet dit pad?

6 Roepenpad

B. Peesterpad

C. Pad naar de heide

19, De boerderij op Schaapdijk 2 kreeg in 1883 ook een functie, welke was dat?

A. Hier kwamen de boeren samen om te vergaderen

@ Hier kwamen de armen die zich zelf niet in hun onderhoud konden voorzien

C. Dit was het vroegere dorpshuis van Peest

20. ln Peest staan nog heelveel oorlogsgebouwen die omgebouwd zijn tot woonhuis.

Hoeveel staan er nog in Peest?

A.

B.

3

5

7@



21. Dominee H Klimp heeft in februari L944 de Boerhoorn van Peest geschonken aan het
openlucht museum te Arnhem. Waar was deze boerhoorn van gemaakt?

A. Hout

@ arir
C. Plastic

22. Ter gelegenheid van 50 jaar IVN-Norg en ter herinnering aan de oprichter Jans Kruize is deze

bank geplaatst. ln welk jaar was dat?

@ zoos
B. 20L0
c. 2012

Dit waren de meerkeuzevragen, dan volgen er nu nog wat open vragen.

23. Wat ziet u op het volgende plaatjes:
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24. Zoek de L0 verschillen
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25. Waar is dit?

Antwoord:

H u"LLtgfen\r eg
Antwoord:

B cir,\x s+t .\,t[,t-a'.

lnngn Vw"..Q
bJ

í\

kt*Ltgt<nuq5 bJ \(n\fsbee \^ lLcpfc\wg Ug
Ti
Llr

Antwoord

Antwoord:

fne:Lsl\o AAn o\q

Antwoord

Antwoord:

etspec\
f{en\cer95

Lnn3elnnn
t,Jrrovr\ Iue\duet
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Dit was de quiz, we hopen dat jullie het een leuke quiz vonden.

Graag jullie ingevulde formulieren voor 22 december 202O inleveren bij Riekje in de brievenbus op

Hoofdweg L0 of de antwoorden mailen naar dorpsbelangenpeest@live.nl

Voor de gene met de meeste goede antwoorden, hebben wij een mooi cadeau geregeld !




