
Buurten bij Guurtje  
 
Op zaterdagmiddag 2 juli 2022 organiseerde de Historische Vereniging haar eerste 
‘Buurten bij Guurtje’. Zo’n 50 leden hadden zich opgegeven voor deze primeur in het 
Nobelhof. 
 
                                                                      Door Trudie van Zelm, foto’s Susanne Kaag 
 
Rond 15.30 uur meldden zich echtparen, buren, vrienden, maar ook moeders met hun zoon 
of dochter. 
Onder het genot van een heerlijk kopje koffie praatte men wat bij in het, voor deze 
gelegenheid, sfeervol ingerichte onderkomen van de Vereniging. 
 

    
Verenigingsgebouw Nobelhof.                                            ‘Assistent’ Piet Keizer met quizmaster Geert van Diepen. 

 
Frans Hand heette eenieder welkom waarna Jan Steltenpool, zichzelf begeleidend op de 
gitaar, enkele liedjes in het West-Fries ten gehore bracht.  
 
Geert van Diepen presenteerde daarna het eerste deel van een quiz. De vragen over 
wetenswaardigheden van vroeger had hij samen met Tineke Venneker speciaal voor deze 
gelegenheid bedacht. Daarnaast toonde ‘assistent’ Piet Keizer (‘de Maarten van Rossum van 
Sint Pancras’) een aantal oude gebruiksvoorwerpen, waarbij de vraag was waarvoor deze 
vroeger dienden. 
In drietallen werd de eerste ronde van de quiz gespeeld.  
 

     
Jan Steltenpool in actie.                                                      Piet geeft tekst en uitleg aan Gerard en Dick. 

 



In de hier opvolgende pauze was er, dit keer met een drankje en een hapje, gelegenheid 
voor een praatje én de buitententoonstelling die Piet Keizer had samengesteld met niet 
eerder vertoonde foto’s van ons dorp. 
 
Na de pauze volgde de tweede ronde van de quiz, waarbij het er bij vlagen fanatiek aan toe 
ging en er natuurlijk ook plaats was voor een grap en een grol. 
 
Terwijl de jury zich na afloop terugtrok om de gegeven antwoorden te controleren, werden 
de aanwezigen nogmaals getrakteerd op een drankje en zong Jan Steltenpool wederom 
enkele mooie liedjes. 
 

    
Juryberaad.                                         Blije gezichten bij de prijswinnaars.   

 
Vervolgens was daar het moment van de bekendmaking van de prijswinnaars. 
Eén drietal was de onbetwiste winnaar met 19 goede antwoorden op de 20 gestelde vragen. 
Onder luid applaus namen zij de eerste prijs, een fles advocaat met bus slagroom én de 
eeuwige roem, in ontvangst. 
Voor de tweede en de derde prijs kwamen drie teams in aanmerking, met ieder 17 goede 
antwoorden. 
De jury besloot daarop een ‘benaderingsvraag’ te stellen. Deze vraag luidde: ’Hoeveel leden 
telt de Historische Vereniging op dit moment?’  Toen de drie schattingen waren ingeleverd 
maakte Trudie van Zelm het juiste aantal bekend, namelijk 906 leden. 
Met verhitte hoofden van het rekenen kwamen de juryleden er uiteindelijk uit wélke 
drietallen het dichtst in de buurt zaten van de 906 en werden de nummers twee en drie 
bekend gemaakt. 
 Zij ontvingen een broederzak met fles stroop (tweede prijs) en een notitieboekje met pen 
(derde prijs). 
 
Rond 17.30 uur bedankte Frans Hand alle mensen die deze middag mogelijk hadden 
gemaakt en was er natuurlijk applaus voor de dames van de bediening. 
Bij het weggaan ontving iedereen nog een kleine attentie van de organisatie. 
Dat deze eerste ‘Buurten bij Guurtje’ naar meer smaakt, bleek wel uit de enthousiaste 
reacties van de aanwezigen. 
Tevreden verlieten de mensen het Nobelhof. 


