
Quizmiddag Gees Verbindt, d.d. 10 maart 2020 

 

Bijna alle stoelen waren bezet in het Pluspunt. Dit keer was er een quizmiddag 

georganiseerd, en dat was verrassend.  

Mooie vragen met gelukkig meer keuze mogelijkheden in de antwoorden. De 

eerste 15 vragen gingen over gebruiken en gezegden, en dat was nog best 

leerzaam. Mijn Drents is in de jaren dat ik in de Randstad heb gewoond 

behoorlijk roestig geworden. Mooi al die vertrouwde woorden, gebruiken en 

gezegden. Dat het Drents een levende taal is bleek wel uit het woord 

“Rimpelgum” voor Bototxinjectie.  Maar ook “de proem’n bent schud” en een 

“waailappe” zijn woorden en uitdrukkingen die me zijn bijgebleven.  

Die middag hoorden we ook dat Gees al in 1028 wordt genoemd in oude 

archieven. Een strikvraag omdat ons feest ter gelegenheid van het 800 jarig 

bestaan nog goed in het geheugen ligt. We vieren dus over 8 jaar ons 1000 jarig 

bestaan!!! Mooi om er alvast over te mijmeren, hoe gaan we het vieren. 

 

Na de koffie kregen we een vijftal muziek vragen. Geert Engbers nam ons mee 

in de tijd, met mooie oude liedjes. We luisterden en zongen natuurlijk uit volle 

borst met de liedjes mee.  De accordeon zorgde voor een mooie sfeer en ook 

voor de broodnodige ondersteuning. Het Drentse volkslied achterstevoren spelen 

was een knap staaltje accordeonspel. 

 

Het laatste deel van de middag keken we naar foto’s en voorwerpen uit de oude 

doos. En daar kwamen de verhalen. Wat bijzonder hoeveel mensen nog herkend 

worden en hoeveel bedrijvigheid er ook vroeger al in Gees was. Het uitje van de 

boerinnen, de tram die door de Dorpsstraat reed. Een jaarlijks uitje, betaald door 

een gulle gever waar mensen op in konden tekenen. En dan met elkaar in de bus 

op reis. Maar ook verhalen over een 25 jarige verkering en foto’s van de oude 

winkel, de Centra. Kippenvel kreeg ik van een voorwerp dat rondging en dat 

bleek een tandarts instrument te zijn. Je moet er even niet aan denken. 

 

Een mooie middag waarbij jong en oud, oorspronkelijke inwoners en 

nieuwkomers elkaar ontmoetten in een gezellige sfeer. We leven vanuit de 

historie naar deze tijd, hoe prachtig ons dorp was en is en hoe we de verbinding 

met elkaar aangaan. 

Ik kijk nu al uit naar de volgende bijenkomst.  

 

Janny Karst 


