
In 2019 was de eerste Stadsquiz 
Rhenen geboren. De quiz was 
opgezet door De Lionsclub De 
Grebbeleeuw, het Cultuurplat-
form Rhenen en mensen die ook 
betrokken waren bij de jaarlijkse 
Pubquiz.

Het belangrijkste doel van de Stads-
quiz; verbinden. Samen met Cultuur-
platform Rhenen heeft de Lionsclub 
het evenement bedacht om meer 
saamhorigheid te creëren in Rhenen-
se straten, families en verenigingen. 
Voor de organisatie was het uit- en 
bedenken van de vragen een hele 
opgave, maar voor alle deelnemende 
teams was het komen met de juiste 
antwoorden een nog grotere opgave. 
Voor deze eerste Stadsquiz hadden 
zich 35 teams ingeschreven. Teams 
bestonden uiteraard uit meerdere 
teamleden. Aantal deelnemers totaal 
425.  Zowel hele families, muziek ver-
enigingen, collega’s, sportverenigin-
gen etc. etc.

Ik had nog een leuk interview met 
Leonie Zeilmaker-Peek die deze 1ste 
quiz met haar team OG Notenkra-
kers (20 man/vrouw sterk), met als 
hoofdprijs een cheque van 2000 euro 
te besteden aan een door hen geko-
zen goed doel, wist te winnen. 

Zij geeft aan dat het succes van dit 
kampioenschap zeker heeft gelegen 
aan de grote verscheidenheid bin-
nen het team. De leeftijden liepen 
uiteen van 15 tot 75 jaar. Kennis dus 

op bijna elk gebied. Een mooi mix. 
Het hele team heeft ontzettend veel 
plezier gehad. Niet alleen degene die 
binnenshuis (het verenigingsgebouw 
van Ons Genoegen) alles maar dan 
ook alles deden om de vragen te be-
antwoorden, maar zeker ook degene 
die naar buiten gingen. De opdrach-
ten waren in veel gevallen hilarisch. 
De “buitenwacht” moest allerlei 
opdrachten uitvoeren en informa-
tie vergaren. (voorbeeld: een aantal 
panden in Rhenen is voorzien van een 
naam. Dus team geef maar aan waar 
het gebouw met de naam ……….. of de 
naam …….. staat).  Als zij tijdens hun 
opdrachten andere teams tegenkwa-
men was het ook dollepret. Een avond 
om nooit te vergeten. Leonie geeft 
terloops ook nog aan, dat op een ge-
geven moment een van de leden van 

een ander team 
hun gebouw 
b i n n e n k w a m 
en zeer veel 
belangstell ing 
toonde wat daar 
gaande was.  
Een soort spion. 
Zij hebben deze 
uiteraard met 
zachte hand uit 
het pand verwij-
derd. Van hem is 
nooit meer wat 
vernomen.
Op mijn vraag 
aan Leonie: wat 
was het goede 
doel en is het al-

lemaal gelukt.Het goede doel”:  een 
verbouwing aan het verenigingsge-
bouw Ons Genoegen om extra oefen-
ruimte te creeren. En ja het is gelukt. 
De organisatie heeft foto’s langs zien 
komen en hebben regelmatig dubbel 
gelegen van het lachen. Gelukkig was 
er een fysiotherapeut aanwezig die 
hen weer uit de knoop kon halen. Het 
succes was overweldigend. In 2020 
kon helaas door corona geen Stads-

quiz worden gehouden, maar NU 
in 2021 op vrijdag 29 oktober is hij 
er weer. Deze keer nog grootser en 
mooier.  Deden er in 2019 35 teams 
mee wij, als organisatie, hopen nu op 
minimaal 50 teams.

De inschrijving is al geopend, maar u 
kunt nog tot 8 oktober 2021 inschrij-
ven. Na inschrijving en betaling van 
het inschrijfgeld ontvangt de cap-
tain van het team per 1 september 
een pagina met zoekopdrachten in 
de stad. Dus hoe eerder het team in-
schrijft des te meer tijd voor de zoek-
opdracht.

Ga naar:  www.stadsquizrhenen.nl
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