
Wedstrijdformulier Wageningen 75 + 1  Jaar Vrijheid in Beeld.   

Geef het goede antwoord aan en lever in bij Gij (Bergstraat 24)  voor  15 mei 2021 

Naam:……………………………………………………………………   Leeftijd:………………  Telefoon: …………………………… 

Nr. Vraag Antwoord 

1  Hoe heet het verdedigingswerk? O   stekelvarken       O   bunker 

2   Waar heeft opa/majoor Claessen gevochten O  Ginkelse hei          O  Grebbeberg 

3  Welke letter werd met de worteltjes gemaakt? 
O  de letter A van de boerin 

O  de letter W van de toenmalige koningin 

 

Schrijf je eigen idee van vrijheid op:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 Hoeveel militairen werden er gedropt op de Ginkelse heide? 
O   4.000                   O 10.000 

O   2.000 

5  Wat betekent de brug op de aquarel? 
O  verbinding van 2 rivierkanten 

O  respecteren van elkaar 

6  Waarom heette de tocht White Ribbon?   
O  witte linten langs de route 

O  witte pijlen op de grond 

7  Wat zie je op het schilderij met de mensen en het vliegtuig? 
O  voedseldroppings 

O  parachutisten 

8 Hoeveel mensfiguren staan er op het schilderij? O  75                O  57 

9 Over welke gebeurtenis gaat het schilderij? 
O  NSB-bijeenkomst in Wageningen 

O  Val van de Berlijnse muur 

10  Waar staan de witte bloemen op het schilderij symbool voor? O puurheid      O vrede        O natuur 

11 
Heb jij wel eens herinneringen gehoord van familieleden die tijdens de oorlog leefden?   ja/ nee 

Zo ja, over   O naar het strand gaan        O de bevrijding en herdenkingen       O leuke bootreisjes 

12 Hoeveel veteranen zie je op het schilderij?  O  8                   O 9                O 10 

13 Wie heeft de onderhandelingen geleid in Hotel de Wereld? 
O  Prins Bernhard    O  Generaal Foulkes 

O  Burgemeester van Wageningen  

14 Wanneer wordt het vuur op 5 mei aangestoken? O  00.00 uur    O 10.00 uur   O  12.00 uur 

15 

Vind jij het leuk om bij het defilé zijn?    ja/ nee .         Wat vind je (niet) leuk? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

16 
Bedenk wat vrijheid voor jou betekent en denk aan landen en mensen die geen vrijheid hebben. Kun je een 

paar landen opschrijven?   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


