Opdracht 1

Sinds begin jaren 70 fungeert deze authentieke monumentale boerderij,
gebouwd omstreeks 1711, als MFC: een Multifunctioneel Centrum. Midden in
de goed bereikbare wijk Vinkhuizen, waar parkeren nog gratis is. In ‘t Vinkhuys
vinden tal van activiteiten plaats: een eigen uitgebreid cursusaanbod en
verschillende (maatschappelijke) organisaties, clubs en verenigingen uit
Groningen en omgeving hebben hier onderdak gevonden.

De vraag:
Het Vinkhuys wordt niet alleen bewaakt door camera’s maar ook door:
1. Een draak
2. Een ridder
3. Een leeuw

Opdracht 2

De Sprankelplek is een roestvrijstalen speelconstructie van kunstenaar en
speeldeskundige Jos Spanbroek. Het bestaat uit 25 'sprankels', stalen
diamantvormen. Acht 'sprankels' vormen samen een kroon, de overige liggen
op de grond. Op de kroon zijn tekeningen te zien, gemaakt door de kinderen
uit de wijk. De plek vormt een speel- en ontmoetingsplaats. De Sprankel is een
geschenk van Stichting Jantje Beton, opgedragen aan koningin Beatrix ter
gelegenheid van haar vijfentwintigjarig regeringsjubileum (in 2005).

De vraag:
Wat smeer je volgens de graffiti spuiters op je brood:
1. Boter
2. Pindakaas
3. Chocopasta

Opdracht 3

Windkunstwerk N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N. (Eric de Lyon, 2007): Het bestaat
uit lantaarnpalen van geanodiseerd aluminium met een door de computer
aangestuurde ledverlichting. De lampen reageren op de windrichting: wanneer
die verandert, kleurt het licht bovenin ook anders.
Volg dit pad (langs de Kwartsstraat) helemaal tot het einde. Je loopt onder een
‘puntdak’ door van roestkleurig staal. Dit is het kunstwerk Entreepoort bij
Dierenweide Eelderbaan.

De vraag:
Uit hoeveel lantarenpalen bestaat het kunstwerk:
1. 12 lantarenpalen
2. 15 lantarenpalen
3. 17 lantarenpalen

Opdracht 4

De Dierenweide Eelderbaan is het karakteristieke gebouw op de hoek van
Vinkhuizen en de Held. Het is een prachtige plek om kennis te maken met
mens en dier. Kom vooral langs: er valt altijd van alles te beleven!
Er zijn geiten, schapen, pony’s, Fluffy het varken, kippen, konijnen, cavia’s,
hamsters, eenden, kippen en vogels in de volière. Je kan de dieren aaien,
knuffelen en voeren met bekertjes biks. Op woensdagmiddag zijn er ponyritjes
voor de kleintjes en pony borstelen voor de grote kinderen.

De vraag:
Wie mogen er niet in bij de dierenweide:
1. Honden
2. Volwassenen
3. Katten

Opdracht 5

In de tuin staan verschillende sporttoestellen zodat wijkbewoners gezamenlijk
kunnen fitnessen.
Het idee is afkomstig van verschillende bewoners. Samen met de cliëntenraad
van de NOVO-locatie in Vinkhuizen is het plan verder uitgewerkt. Naast
sporttoestellen biedt de beweegtuin ook ruimte aan evenementen. Zo zijn er
kookfaciliteiten waar bewoners bezig kunnen met het thema gezond eten.

De vraag:
Welke kleur heeft de renbaan in de tuin:
1. Blauw
2. Rood
3. Roze

Opdracht 6

De Wende is een intercultureel buurtcentrum gelegen in de prachtige wijk
Vinkhuizen. Het is een plek voor iedereen, van jong tot oud. Ook is het een
plek waar diverse mensen uit diverse culturen elkaar kunnen ontmoeten.
Bij de Wende worden er zeer veel verschillende activiteiten georganiseerd.
Deze activiteiten lopen zeer uiteen. Zo kun je bij de Wende komen om te
naaien, haken, dansen, koken, klaverjassen, sjoelen of jeu de boules te spelen.
Voor kinderen is er onder andere dansen, kinderdisco en kinderkoken. WIJ
jongerenwerk organiseert diverse activiteiten voor de jeugd.

De vraag:
Wat staat er op de deurbel van de Wende:
1. Bouton de sonnette sans éclairage
2. Klingeltaste ohne leuchtung
3. 不带灯的门铃按钮

Opdracht 7

Handig in de Buurt is een sociale onderneming. Als lid kun je gebruik maken
van een grote en diverse hoeveelheid gereedschap, materieel en praktische
diensten. Maar ze zijn méér dan dat.
Handig in de Buurt bevindt zich in de wijk altijd op een vaste locatie. Hier
fungeren ze als laagdrempelige sociale ontmoetingsplek. Mensen vinden er
aansluiting en maken er contact. Zo proberen ze de lokale democratie verder
te versterken.

De vraag:
Wanneer is de gereedschapskist geopend:
1. Elke werkdag
2. Maandag en donderdag
3. Alleen op afspraak

Opdracht 8

Aan de Siersteenlaan staan een aantal flats waar oudere wijkgenoten wonen.
In het verleden waren dit bejaardenhuizen maar sinds de wijziging van
verzorgingsstaat naar de participatiestaat zijn deze allemaal omgebouwd naar
begeleid wonen. Hierdoor was een stuk minder personeel nodig wat veel geld
scheelt voor de staat.

De vraag:
Hoe heet deze flat:
1. Paladiumflat
2. Platinaflat
3. Titaniumflat

Opdracht 9

De Annie MG Schmidtschool ging op 1 augustus 2013 fuseren met basisschool
de Vlint. Met de fusie wilde de Openbaar Onderwijsgroep Groningen (O2G2)
kwalitatief goed onderwijs waarborgen in Vinkhuizen.
De nieuwe fusieschool ging "De Vlint" heten en werd een school waarin het
Daltononderwijs werd versterkt met elementen uit het Jenaplanonderwijs.

De vraag:
Wie zit er nu in dit gebouw:
1. Cosis
2. Dunk
3. Niemand, het pand staat leeg

Opdracht 10

Buurt en Speeltuinvereniging Vinkhuizen ligt in een met bomen omringt
terrein. Hier kunnen de kinderen naar hartenlust veilig spelen: klimmen en
schommelen, tafeltennis en met zand en water.
In de accommodatie organiseren vrijwilligers verschillende activiteiten voor
jong en oud. De kinderactiviteiten worden uitgevoerd in samenwerking met het
jeugdteam van WIJ-Vinkhuizen. Het is een bruisend kindercentrum voor
kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

De vraag:
Hoeveel kinderen staan er afgebeeld op het hek:
1. 6 kinderen
2. 7 kinderen
3. 8 kinderen

Opdracht 11

Het bouwjaar van het sportpark is 1950 en bestaat uit 5 voetbalvelden
natuurgras, 2 voetbalvelden kunstgras, 4 oefenvelden natuurgras (waarvan 3
tijdelijk), 3 korfbalvelden kunstgras en 1 oefenhoek kunstgras.
De sportparken worden vooral door sportverenigingen en scholen gebruikt voor
buitensporten en (sportieve) evenementen. Maar ook door bedrijven en
instellingen die hier hun sporttoernooien of evenementen houden.

De vraag:
Hoe heet dit sportpark:
1. Heeft niet echt een naam
2. Sportpark Vinkhuizen zuid
3. West End

Opdracht 12

In het diamantpark staat sinds een jaar de kiosk waar je allerlei lekkere
versnaperingen kunt kopen zoals koffie, ijsjes, fris en tosti’s. De kiosk is
geopend van maart t/m september geopend.
Achter de kiosk staat een kunstwerk. Dit kunstwerk is een klein stadion van
tien meter lang en drie meter hoog, gemaakt van vangrails. Het kunstwerk is
niet alleen om naar te kijken, maar mensen mogen er ook in gaan zitten.

De vraag:
Hoe heet dit kunstwerk:
1. De vangrail
2. De ring van Vinkhuizen
3. Het stadion

