BIJLAGE 13

Quiz Assen-Roden-Zuidlaren

1. In deze plaats staat een beeld van Ot en Sien
Roden

2. Deze plaats heeft zeven brinken
Zuidlaren

3. Door deze plaats loopt het Pieterpad – Zuidlaren

4. In Assen staat een beeld van Bartje. Elk jaar wordt nog steeds zijn verjaardag gevierd. Hoe
oud wordt Bartje elk jaar? 12

5. In Zuidlaren staat een beeld van Berend Botje. Jullie mogen nu per groep steeds één zin
zingen uit dit lied. Ik begin bij het team met de meeste punten. Als je de zin af hebt, mag de
volgende groep. Als de groep de zin niet kan afmaken, krijgt deze groep géén punt.

6. In welke plaats staat een middelbare school die naar een schilder is vernoemd?
Assen (Vincent van Goghschool)

7. In deze plaats noemt de voetbalclub haar jongste leden ‘puppy’s. Roden

8. Het ‘Open Huis’ is een inloophuis van de kerken, voor iedereen. Een plek waar men het
gevoel heeft welkom te zijn. Tijdens de openingstijden wordt er koffie en thee geschonken.
In welke plaats staat dit huis? Assen

9. Deze plaats heeft een Thomashuis. Roden

De brink is van oorsprong de boerengebruiksruimte waar het vee werd verzameld, om daarmee
als kudde naar de gemeenschappelijke weidegronden te gaan. De brink lag dan ook van oorsprong
aan de rand van het dorp (vergelijk het Engelse brink = rand). We kennen zowel de
gemeenschappelijk gebruikte brinken als de brinken die slechts tot één boerderij behoorden. In
de nieuwe tijdnam de bebouwing rond de brink toe, waardoor brinken zich steeds vaker binnen het
dorp bevonden. Op veel brinken heeft het gras inmiddels plaats gemaakt voor stenen, en doet de

brink nu als dorpsplein dienst met vee- en goederenmarkten. Dorpen met een brink worden ook
wel brinkdorp genoemd. De functie van plein is echter duidelijk secundair ten opzichte van de
vroegere agrarische functie.
Berend Botje ging uit varen
met zijn scheepje naar Zuidlaren
de weg was recht, de weg was krom
nooit kwam Berend Botje weerom.
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven
waar is Berend Botje gebleven?
Hij is niet hier, hij is niet daar
hij is naar Amerika.
Amerika, Amerika,
driemaal in de rondte van je hopsasa.

