Antwoorden over Vaassen
Vraag 1) Hoe heette in de volksmond het eerste rechter gebouw?
a) De dokterswoning

Vraag 2) Wie zong het Cannenburgher Klöksien? ……Frans
Nieuwenhuis…………………………………….
Vraag 3) Wat voor soort molen is de Cannenburgher molen?
a) Korenmolen en/of b) Watermolen Het woord 'korenmolen' zegt uitsluitend
iets over wàt er gemalen wordt in de molen en het woord 'watermolen'
zegt alleen iets over de aandrijving van de molen. Eén en dezelfde molen
kan zowel water- als korenmolen zijn.
Vraag 4) Wie was in het bezit van de Cannenburgh in 1543?
Maarschalk Maarten van Rossum. Hij liet de ruïne tot een statig slot herbouwen,
waarbij hij de Renaissancestijl in Gelderland
introduceerde. ............................................
Vraag 5) ‘Geelmolen’ is een bekende boerderij in Vaassen en staat aan
de Elspeterweg 42. In welk jaar is de Geelmolen gebouwd?
a) In 1911
Vraag 6) In 1951 kwamen 12.880 Molukkers noodgedwongen aan in
Nederland. Er werd een barakkenkamp in Vaassen gebouwd dat in 1958
in gebruik is genomen. Hoeveel Molukse bewoners werden in dit kamp
geplaatst?
Antwoord c) 985
Vraag 7) Het 'Moluks-monument' in Vaassen is een bronzen
beeldengroep. De beeldengroep bestaat uit een Molukse KNIL-soldaat
die samen met zijn vrouw, gekleed in een sarong en kabaja en zijn twee
kinderen in begin jaren vijftig voet op Nederlandse bodem zetten. In
welk jaar is het beeld onthuld?
b) 2006
Vraag 8) Vul hieronder de tekst verder in die op het Molukse monument
staat gegraveerd:
‘De tekst op het monument luidt:
' 'WIJ ZULLEN DE WIJDE ZEE DOORKLIEVEN,
MAAR IKZELF WEET NIET WAARHEEN.

Vragen over Emst
Vraag 9) Waardoor werd Emst in 1866 als dorp gezien?
b) Door de bouw van een kerk
Vraag 10) Het “Emsterfeest” wordt altijd eind augustus gehouden. Wat
klopt?
c) De Oranjecommissie (nu Oranjevereniging) kreeg de jaarlijkse zorg voor het
organiseren van een kinder- en Volksfeest en bleef het eind augustus houden.
Vraag 11) De voetbalvereniging Emst is opgericht op 7 oktober 1947,
maar waar lag het eerste voetbalveld in Emst? Kies uit de volgende
antwoorden:
b) Koeweg
Vraag 12) Aan de Hoofdweg 55 zit nu Slagerij Ter Weele. Vanaf 19621984 was er ook een slachterij gevestigd en een slagerswinkel. Welke 2
namen horen bij deze voorgangers?
a) De Wilde en d) Grondsma
Vraag 13) Rond 1900 stonden er 5 korenmolens in de gemeente Epe. Eén
ervan stond in Emst gebouwd in 1898. Wat was de naam van deze
molen?
a) De Eendracht
Vragen over Epe
Vraag 14) Wat betekent de naam Epe?
b) Water
Vraag 15) Hoe heet de bierbrouwerij in Epe die het langst heeft bestaan.
(ongeveer 300 jaar)
Antwoord……………………Bierbouwerij Het Anker………………………………………………
Vraag 16) Japie Scholten is de naam van de man op de
foto. Hij werd in 1865 geboren en overleed in 1954.
Waarom was hij belangrijk voor de gemeente Epe?
c)
Hij was bekend van de boekwinkel, was fotograaf en
uitgever van prentbriefkaarten. Hij was medeoprichter van
het zwembad aan de Klaarbeek in 1901, de chr. School in
1890 en de vrijwillige brandweer in 1890 waar hij ook
commandant was.
Vraag 17) De Wachtelenberg in Epe is de naam van
een gebied die bestond uit akkers, wat weilanden en
verspreide boerderijtjes. Sinds de jaren 70 staat hier
een moderne woonwijk. Waar komt de naam ‘Wachtelenberg’ vandaan?
c) De naam komt van jeneverbesstruiken die daar veel voorkwamen.

Vraag 18) Hotel café restaurant “de Posthoorn” is wel bekend in Epe.
Dat was alleen niet de eerste naam van het pand. Kunt u nog twee
namen noemen voor hetzelfde gebouw?
Twee antwoorden zijn juist.
b)De Orangeboom d)Den Nieuwenhoff
Vragen over het Dialect
Vraag 19) In de gemeente Epe spreken veel inwoners een typisch
dialect. In het boekje Streek & Taal Veluwe van M. Beker-Schuite zijn
allerlei spreuken en dialectwoorden te vinden. Maak onderstaande
spreuk af door het juiste woord te omcirkelen.
Ut lêven is ons mar geleend
Met vulle mooie dingen
Maar wat wel ons eigendom is
Zin de goeje …….. herinneringen
Vraag 20) Er zijn veel bestaan zeer veel streekeigen woorden. Ook de
echte Epenaren weten soms de betekenis van die woorden niet meer.
Wat betekenen de volgende woorden?
a) Iele, oele, ie en oe
jullie, jullie, jij en je
b) Wasseldoek
………vaatdoekje………….
c) Knippe
…portemonnee……………..
Vraag 21) Vul hieronder de betekenis in van de spreuk:
‘Ik bin der kats van tunnes te boven.’
…………Ik ben helemaal verrast………………………………………………………..
Vragen over Oene
Vraag 22) Oene kent 2 Oranjeverenigingen OENE en OZO. Waar staan
deze afkortingen voor?
OENE staat voor:
c) Oranje en Nederland Een
OZO staat voor:
c)Oranje zal Overwinnen
Vraag 23) Rond 1900 waren er 5 korenmolens in de gemeente Epe
waarvan er 2 in Oene stonden. Windkorenmolen ‘Werklust’ uit 1858 is er
1 van en bestaat nog altijd als een rijksmonument uit 1858. Wat is de
naam van de andere korenmolen?
a) De Veldmolen
Vraag 24) Inwoners van Oene maar ook ver daarbuiten zijn zeker
bekend met café restaurant Dorpszicht. Welk gebouw stond er daarvoor
op die plek?
b) Café Albers

Vraag 25) De afwatering van de IJssel vallei wordt voor een groot deel
door weteringen verzorgd. Deze waterlopen zijn in de late
middeleeuwen gegraven om het kletsnatte broekland in cultuur te
brengen. Wat is de juiste volgorde van de verschillende weteringen in
Oene, gerekend vanaf de IJssel richting Epe?
b)1. Terwoldse Wetering 2. Stroombreed 3. Grote Wetering 4. Nieuwe
Wetering
Vraag 26) De Stoomzuivelfabriek ‘De Hoop’ begon als een
handkrachtfabriekje op een boerderij. De uiteindelijke melkfabriek werd
in 1976 gesloten. In welk jaar is ‘De Hoop’ opgericht?
d)1895
Vragen in verband met 75 jaar vrede
Vraag 27) In Epe, ten tijde van de bezetting, zijn 2 burgemeesters
werkzaam geweest. De eerste burgemeester was I.N.T. Diepenhorst.
Zijn opvolger was J.J. Cassa. Wie van de burgemeesters was lid van de
NSB?
Burgemeester ……J.J. Cassa……Toelichting; de NSB beweging zelf was niet blij
met de benoeming van Cassa omdat ze vonden dat hij zich niet had ingezet voor
de beweging. Het is gebleken dat hij zich sterk heeft ingezet tijdens de oorlog
om de inwoners van Epe te helpen. Hij heeft de Duitsers veelvuldig
tegengewerkt, bijvoorbeeld door inwoners te waarschuwen bij een razzia,
goedkeuring te geven aan sabotage acties en mensen te helpen die op de vlucht
waren.
Vraag 28) Oene is door de Amerikaanse luchtmacht gebombardeerd met
80 scherfbommen omdat daar een knooppunt van wegen samenkwam.
Hoeveel slachtoffers vielen er bij dit vergissingsbombardement op Oene
op 22 maart 1945?
c) 15 dodelijke slachtoffers en meer dan 25 gewonden.
Vraag 29) Aan de Wachtelenbergweg is een gedenkplek gecreëerd om
verzetshelden te eren. Een familie heeft daar 54 mensen helpen
onderduiken op hun boerderij tijdens de tweede wereldoorlog. Op het
erf van de afgebroken boerderij van welke familie staat deze
gedenkplek?
a) Van Essen
Vraag 30) Je bent er bijna! Je hebt het einde van deze quiz gehaald. Er is
nog een laatste vraag over die jou kan leiden naar de oplossing van deze
quiz! Dat doe je door hieronder een zin te vormen. Vul bij nummer 1 het
laatste woord in van de tekst die je moest invullen bij vraag 8.
Bij nummer 2 vul je het antwoord in dat je hebt omcirkeld bij vraag 19.
(1)…Waarheen… leidt jouw mooiste (2)…Herinnering..?

