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Beste deelnemers,
 
Vol trots presenteren we jullie het kwisboekje van De Hôrster Kwis 2018.
 
In deze vierde editie gaan jullie met 111 teams je vanavond wagen aan de vragen en opdrachten die we 
voor jullie bedacht hebben. Het maximum aantal inschrijving was al binnen een halve dag na opening 
bereikt, wat een enthousiasme! Helaas hebben we daarmee ook teams teleur moeten stellen. Hopelijk 
hebben de echte fanatiekelingen zich bij een ander team aan weten te sluiten.
 
In maart van dit jaar zijn we al begonnen met het bedenken van de eerste vragen. Zo hebben we er weer 
een veelzijdig en origineel kwisboekje van weten te maken, met vragen voor jong en oud.
Naast de inmiddels bekende categorieën hebben we ook dit jaar twee thema-categorieën: De categorie 
Klusse met Kuëb, voor alle doe-het-zelvers en de categorie Tien ovver Taal, voor de taalkundigen onder ons.
 
De Hôrster Kwis wisseltrofee is op dit moment in handen van het team 71%. Maar welk team pakt het dit 
jaar het slimste aan en weet de meeste vragen goed te beantwoorden?
 
De vormgeving is gedaan door Daphne Cortenbach, ze heeft van dit kwisboekje een waar kunstwerkje weten 
te maken. Ook een speciaal woord van dank voor het Hôrster Centrummanagement. Daarnaast willen we 
graag alle Vrienden van De Hôrster Kwis bedanken voor hun bijdrage. Zonder hen zou het onmogelijk zijn 
deze kwis te organiseren.
 
Als laatste bedanken we Liesbeth’s Grand Café voor de fijne samenwerking. Daar moeten vanavond de 
kwisboekjes weer op tijd ingeleverd worden. Wij nodigen de teams graag uit om daarna nog na te praten op 
“De Hôrster Kwis afterparty” onder het genot van een drankje. Hier vindt ook de uitslagenavond plaats op 
zaterdag 2 februari 2019 vanaf 20:00 uur.
 
We wensen jullie een succesvolle, leerzame en vooral gezellige avond!
 

Vriendelijke groet namens de organisatie,
 
Joep Versleijen
Voorzitter Stichting De Hôrster Kwis

DE HÔRSTER KWIS 2018 



WANNEER WORDT EEN ANTWOORD GOEDGEREKEND?
Simpel: als het antwoord goed is. Daarnaast gelden de volgende regels:

HOE ZIT HET MET DE PUNTENTELLING?
Per vraag zijn 10 punten te verdienen, per categorie 100. Ieder team mag een joker inzetten op één 
categorie, waardoor de behaalde punten in die categorie dubbel tellen. Vul hiervoor het jokerblad in het 
kwisboekje in. Let op: geen joker inzetten is géén verdubbeling van punten. 

ER IS VANAVOND OM 20:00 UUR EEN GEHEIME PROEF!
Ieder team stuurt dit jaar twee personen naar de locatie van de geheime proef.
Te laat aanwezig = 0 punten. 
Lees goed de informatie door bij de geheime proef en neem pagina A én B mee.
We vertellen natuurlijk nog niet wat de opdracht is...

JE KUNT GEWOON BIJ DE EERSTE VRAAG BEGINNEN, MAAR... 
Houd er wel rekening mee dat er in sommige categorieën een tijdgebonden vraag zit. Plan dit goed in om 
punten te kunnen scoren. 

JE MOET “DWÁRS DÓR DÖRP”! 
Er zijn verschillende vragen waarvoor je de deur uit moet. Overbodig om te zeggen wellicht, maar 
indien je je buiten begeeft op zoek naar antwoorden, houd je dan aan de geldende (verkeers-)regels en 
fatsoensnormen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag.

HOE EN WANNEER MOET HET VRAGENBOEKJE INGELEVERD WORDEN?
Leg alle bladzijden van het kwisboekje in de juiste volgorde en stop deze terug in het mapje. Alleen de 
teams die hun kwisboekje op de juiste manier inleveren, dingen mee naar de prijzen. Lever het kwisboekje 
vanavond tussen 22:30 en uiterlijk 23:30 uur in bij Liesbeth’s Grand Café.
Te laat inleveren is diskwalificatie!

IK BEN ALTIJD MOEILIJK MET TIJDEN ENZO...
Geen probleem, op onze website www.dehorsterkwis.nl loopt een klok. Deze klok is leidend.

WANNEER WEET IK OF MIJN TEAM HEEFT GEWONNEN? 
De uitslag van De Hôrster Kwis wordt bekend gemaakt op zaterdag 2 februari 2019 in Liesbeth’s Grand Café. 
Op die avond worden ook de prijzen uitgereikt en krijg je het antwoord op alle vragen. 
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HOE WERKT HET?

• 

•  

•

Vul het antwoord in op de daarvoor bestemde plek: Schrijf duidelijk.
Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.

Als er gevraagd wordt naar een persoon, benoem dan de voor- en achternaam, 
tenzij anders aangegeven wordt. Ook een eventueel tussenvoegsel moet 
volledig uitgeschreven worden. Bijvoorbeeld Hans van den Broek = goed,
Hans v/d Broek = fout.
Spel correct. Als het spellingssymbool bij een vraag staat, dan moet de 
spelling 100% correct zijn. Fout gespeld = antwoord fout.
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De vragen zijn verdeeld in 10 categorieën.
Zet een joker in op één van de categorieën en verdubbel de punten in die categorie! Kruis aan.

HÔRS ANNO 2018

SPORT & VERIËNIGINGE

HÔRSTER HISTORIE

RÓNDUM HÔRS

TIEN OVVER TAAL

DWÁRS DÓR DÖRP

ZEUK UT MA OÊT

KLUSSE MET KUËB

VÁN ALLES WÁT

GEHEIME PROEF *
* Geheime Proef is niet toegestaan

Teamnaam:     

JOKERBLAD



Bedankt!

hosting
FOXXL

               
    

   
  
  
   

 L
IESBETH’S   

since 1988

G R A N D C A F E

info@horstverhuur.nl 077-3986426   www.horstverhuur.nl 

PARTY - ATTRACTIE - FEESTTENTENPARTY - ATTRACTIE - FEESTTENTEN
HORST VERHUURHORST VERHUUR

077-3986426   www.horstverhuur.nl 
info@horstverhuur.nl 

VRIENDEN VAN DE HÔRSTER KWIS
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Begin dit jaar waren er gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand werden er door de diverse partijen flyers 
uitgedeeld en thuis bezorgd.

Uit de flyer van welke partijen komen de onderstaande teksten?

01. GÓJ RAOD

We wonen en werken zo snel mogelijk energieneutraal

De gemeente moet zelf het voorbeeld geven met energieneutrale gebouwen of met elektrische
vuilniswagens

Vóór een bruisend en uitnodigend nieuw Gasthuis, maar dan wel energieneutraal als ‘show case’

‘Nul op de meter’ wordt de nieuwe standaard voor nieuwbouw

Als je ergens woont, wil je dat de omgeving ook prettig is

Ter ere van welke traditionele activiteit stond deze 
man op het plein?

Wat bracht deze man ‘ten gehore’ op het plein?

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

Je ziet hier een foto van het Lambertusplein, op een mooie zonnige dag.
02. OP EEN MOOIE…

0016

PvdA

Essentie

D66+GroenLinks

CDA

SP

Koningsvogelschieten

Kamerschoten



0017

Eén van de nieuwsfeiten is dat de wedstrijd van Hovoc 3 is afgelast, waarom?

Wat is de naam van de vriendengroep die dit nieuwskrantje uitbracht?

A.

B.

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2018 voor het geluidsfragment en beantwoord de vraag.
03. DE DEUR STAAT ALTIJD OPEN

Dit jaar rond carnaval verscheen er een extra nieuwskrantje in Horst. Hierin stonden enkele “nieuwsfeiten” 
beschreven.

04. GEN NEEJS

Wat is de naam van dit toneelhondje?
05. WIE BEN IK?

reparatie aan de deur

afgelast door teveel handsballen

Plastic Fantastic

Kayto



A.

C. D.

E.

0018

Bruin is het nieuwe groen. Vroeger had iedereen een groene buxus in de tuin. Tegenwoordig lijkt de
voorkeur uit te gaan naar alles behalve groen.

In welke straat zijn (of waren) deze prachtige buxustuinen te vinden? 

06. MOT DET NOU!

B.

Van Bronckhorststraat Meterikseweg

Doolgaardstraat In de Riet

Jan van Eechoudstraat



0019

Wie is de eerste Opperschildknaap?

Waarvan is de munt gemaakt die hij ontving?

Hoeveel was de pacht voor De Slooi per jaar van 1870 tot 1918?

Wanneer is de oude boerderij van Campsplaats afgebroken?

A.

B.

C.

D.

Het kasteel Huys ter Horst neemt een markante plaats in, in de Moelbaerenbos. Tot de bezittingen van Huys 
ter Horst behoorde onder andere De Slooi en Campsplaats.

Dit jaar werd er weer veel gedaan aan promotie van het kasteel Huys ter Horst. Zo werd er iemand tot 
eerste Opperschildknaap van Willem Vincent van Wittenhorst benoemd. Hij of zij ontving daarbij de eerste
kasteelmunt.

07. KOP OF MUNT

Op de uitslagenavond van de vorige editie van De Hôrster Kwis, op vrijdag 26 januari 2018, lieten we een 
filmpje zien van Nienke.

08. THE VOICE OF HOLLAND

In het filmpje stelde Nienke een vraag aan de aanwezigen bij Liesbeth’s 
Grand Café. Wat is het antwoord op deze vraag?

Jos Jenniskens

tin

300 gulden

1958

Paint it black
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Elke tijd kent zijn rages, groot of klein. Benoem bij deze foto’s de naam van de rage.
09. RAGE

A.

C. D.

B.

Door welke handeling werd ze finalist?

A.

B.

In het programma Expeditie Robinson deed dit jaar de Hôrster Dominique mee. 
10. OP EEN ONBEWOOND EILAND

Wie van haar tegenstanders stemde zij als eerste weg?

PloggenFlow ring / Magic ring

Keke-challenge / In my feelings challengeSwish / The Floss / Backpack Kid

vuur maken / vuurpot aansteken

Gwenda



Als je de juiste dames bij elkaar zet leidt dat onherroepelijk tot mooie successen.

Uit deze voornamen kunnen vier sportteams samengesteld worden die in 2018 een succes behaalden binnen 
hun discipline.

11. HET ZIJN PRIMA COMBINATIES

TEAMNUMMER11

SPORT EN VERIËNIGINGE

Floor

Judith

Imke

Manon

Rianne

Roos

Suzanne

Yara

Madelein

Sanne

Lara

Lisa

Zet de juiste namen bij elkaar. Zet er ook bij om welke sport en discipline het gaat.

NAMEN SPORT EN DISCIPLINE
Voorbeeld Marie, Truus, Nel en Mien Atletiek, 4x100 meter estafette
A.

B.

C.

D.

Sporten kun je overal: op velden, in bossen, in zalen en op pleinen. Eén sportvereniging tipt haar leden om 
deze plek als trainingslocatie te gebruiken.

12. HUPLA

Om welke vereniging gaat het?A.

Hoeveel leden had deze club in januari 2016?B.

beachvolleybalSanne, Madelijn

short track relaySuzanne, Yara, Lara, Rianne

roeien dubbel tweeRoos, Lisa

4x200m vrije slagFloor, Judith, Imke, Manon

318

Hosema
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Weej ziën Sint Lucia bestaon al iëuwe 
de Hôrster schuttereej vechte as liëuwe 
en beej ´t leste schot kleenkt de victoria 
Santa Lucia Santa Lucia
Wie zijn deze koningen van de Hôrster Schuttereej?

13. 5 KONINGEN

In 1992 presenteerde carnavalskrant De Klos een Hôrster Prominente Kwartet. Het bestond uit 6 x 4
kaarten: ‘(Te) deure huus’, ‘(Dikke) direkteure’, ‘Dikke wages’, ‘Veur(aan)zitters’, ‘Internationale contac-
te’ en ‘Ontzettende (knappe) meense’. 

Wie waren de vier veur(aan)zitters? 

14. KWARTET

A. B. C. D. E.

Voetbalclub Concordia uit Horst organiseerde in 1932 ter gelegenheid van het eerste lustrum een toernooi.
15. CONCORDIA

Hoeveel teams namen er deel? A.

Wie won het toernooi?B.

SPORT EN VERIËNIGINGE

Frans Roelofs Louis van Rens Leo Weijs Ger van Helden Hay Schattevoet

Jan Nabben, Jan Nabben, Jan Nabben, Jan Nabben

Studentenvereniging Sint Joannes Berchmans

8
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Ieder jaar zingen ze bij het uitkomen van de nieuwe prins van Horst ‘zonne goije hebben weej nog ni gehad’. 
Maar wat als we deze prinsen zouden mixen? Zouden ze dan dubbel zo leuk zijn? Wij hebben het voor jullie 
uitgevogeld.

Herken jij de twee oud-prinsen in iedere foto? Noem voor- en achternaam.

16. PREENSEMIX

A. B. C. D.

Een gezin bestaande uit vader Hans (43 jaar), moeder Grietje (41 jaar) en de kinderen Sophie (7 jaar),
Dennis (9 jaar) en Marietje (11 jaar) zijn erg actief in het Hôrster sport- en verenigingsleven.

Hans voetbalt elke zaterdagmiddag bij de veteranen van Wittenhorst en staat elke zondag op het 
hockeyveld voor HCH Horst. Grietje is lid van Vogelvereniging “Ons Genoegen”. Daarnaast gaat ze elke 
dinsdagavond naar de bridgeclub. Sophie gaat op donderdagavond naar Jong Nederland Horst en gaat op 
zaterdag hockeyen bij HCH Horst. Dennis gaat op vrijdagavond naar Jong Nederland Horst en zwemt op 
zaterdagmorgen volgens de SuperSpetters methode bij HZPC. Marietje gaat elke zaterdag naar hockey 
en tennist wekelijks bij HTC Horst. Ze hebben geen tijd voor vrijwilligerswerk en betalen dus de volle 
contributie en eventuele bijbehorende verplichte bijdragen.

Wat bedraagt de totale contributie per jaar voor dit gezin?

17. CONTRIBUTIE

SPORT EN VERIËNIGINGE

Sjaak JeurissenAntoine DriessenJan CoxLambert Joosten

Jan SchatorjéFrans SpeijckenRob VissersPeter Deriks

€ 1153,00
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18. TOUR DU SCHAAK
Onder de mountainbikers in de regio is de Schaak ondertussen een begrip.  Dit jaar bestond de MTB route 5 
jaar. Deze baan bestaat uit verschillende segmenten.

19. LET THE GAMES BEGIN
Dit jaar waren zowel de Olympische als de Paralympische Winterspelen. In Horst woont een oud-olympiër 
die in het verleden een medaille heeft behaald tijdens de Paralympische Zomerspelen van 1992. 

Hoe heet deze inwoner? 

Op initiatief van welke organisaties is deze route aangelegd?A.

Op onderstaande kaart is een stukje blauw gekleurd van de route, hoe staat dit segment bekend onder 
de mountainbikers?

B.

SPORT EN VERIËNIGINGE

Staatsbosbeheer en Stichting Mountainbike Promotie Noord-Limburg

Hatseflats naar beneden

Chrit (of Christiaan) Driessen



C. D.
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20. OPZIJ, OPZIJ, OPZIJ
Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. 

Wie doet je dit aan en vanuit welke organisatie doen ze dit?
Bijvoorbeeld: Ton Kosterman, RKSV Wittenhorst.

A.

SPORT EN VERIËNIGINGE

B.

E.

Wendel van Dooren, We Yoga Linda Zanders, Dansgarde D’n Dreumel

Rianne Seijkens, Bootcamp Power Vito Smedts, Budoclub Horst

Wieny Steegs, Wittenhorst



21. D’N OETLEGGER 
Op 11 mei 1926 vierden Godefridus Camps en Mechtilda Daniëls, bewoners van boerderij D’n Oetlegger, hun 
gouden bruiloft. Uiteraard werd er een foto van het gouden paar gemaakt, met daarop een groot deel van 
de bruiloftsgasten. Godefridus en Mechtilda vormen het middelpunt van deze foto. Helemaal rechtsonder zit 
naast de man met de witte baard een vrouw met witte toer en haar handen op de knieën. 

Wie is deze vrouw?

TEAMNUMMER16

22. BIJZONDERE LOCATIE
In welk gebouw is deze foto genomen?A.

Wat is er bijzonder aan de plek op deze foto?B.

HÔRSTER HISTORIE

Maria Wolters

onderduikplek in de oorlog

’t Gasthoês
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F. van Schoonderwalt beschreef in 2001 zeer gedetailleerd de eerder door hem bezochte Schoolstraat in 
Horst.

Welke tekst verwijst naar welk huisnummer?

24. SCHOOLSTRAAT

23. ZOPO
In het voorjaar van 1979 verkeerde jongerencentrum ZOPO in acute geldnood. Begin april van dat jaar sprak 
de gemeenteraad over de financiële problemen van ZOPO. Tientallen jongeren bevolkten de publieke tribune 
van de raadszaal. 

Besloot de gemeenteraad financiële hulp te bieden? En zo ja, om hoeveel ging het?

uw tuinvakmanA.  Ware witte van het vatF.

andere deurB.  Te koop: Toyota 1986G.

 van fl 87,50 voor fl 43,75C.  BofestoH.

 speksteenD.  Hiltho 1970I.

 40 jaar WittenhorstE.  pas op, schrikdraadJ.

25. HOUWDEGEN
‘Behoorlijk stevige man. Een bulldozertype, die weet wat hij wil. Heeft stevig tegenspel nodig. Wil altijd 
zijn eigen weg gaan. En het gaat hem nooit snel genoeg. Ongeduldig. Een pure realist. Wil alles in eigen 
hand houden. Een houwdegen.’ 

Over wie gaat dit citaat?A.

Van wie is dit citaat?B.

HÔRSTER HISTORIE

Ja, 25.000 gulden

49

9

6

5

3

1

32

7

3

53

(Jonkheer) Igor Wladimiroff

Ger Driessen
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Horst kent een rijke textielgeschiedenis, prachtig weergegeven in Museum de Kantfabriek. Het was vorig 
jaar geweldig om te zien hoe alle Kwisdeelnemers zich op deze locatie in het zweet werkten op een mooi 
stukje borduurwerk. We staan dit jaar graag nog even stil bij deze locatie. Weet jij het antwoord op deze 
vragen?

26. MUSEUM DE KANTFABRIEK

Wie waren de textielbaronnen van Horst?A.

Wat is dit voor machine?B.

Wat is dit voor werktuig?C.

Wat is de ‘slogan’ van Museum de Kantfabriek?D.

HÔRSTER HISTORIE

Strijkmachine

Peter Mathijs Rutten
Pieter Frans Beuijssen
Hendrik Lukas

Twijnmolen

Horen, zien, lezen en zelf doen
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Na de oorlog pakte de Hôrster middenstand de draad weer op als nooit te voren. 

Welke ondernemers vestigden zich in de eerste 5 jaar na de oorlog op de volgende adressen?
Noem voorletter en achternaam.

27. WEDEROPBOUW

Wilhelminaplein 18A.

Kranestraat G 164B.

Steenstraat 14C.

Venrayseweg D 130a D.

Wat nu basisschool De Twister is, was tot enkele jaren geleden een kerk. De Sint-Norbertuskerk werd op 
kerstavond 1963 ingezegend. 

28. LET’S TWIST AGAIN

Wie was de eerste pastoor van de Sint-Norbertusparochie? Noem de achternaam.A.

Wie ontwierp de monumentale glas-in-loodramen?B.

Welke Hôrster kunstenaar zou eigenlijk de glas-in-loodramen ontwerpen? C.

De hoofdingang van de Sint-Norbertuskerk kreeg vier speciaal ontworpen bronzen deurgrepen. Wie heeft 
deze ontworpen?

D.

HÔRSTER HISTORIE

A. Brekelmans

H. Thijssen

Th. Cuppen-v. Heijster

A. Thijssen-Nelissen

(Louis) Theunissen

Jacques (of Jaak) Frenken

Bert Coppus

Renald Rats     (of Reinald of Reinaldus)
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De tijden veranderen, zo ook het onderwijs. Als je in 1982 van de lagere school kwam zag de indeling van 
het rapport er heel anders uit dan tegenwoordig. Je kreeg toen een punt voor Lezen, Schrijven, Rekenen, 
Nederlandse Taal en nog 5 onderdelen. 

Welke 5 onderdelen zijn dit? Het gaat hier om de hoofdverdeling, niet om de onderverdeling.

29. PUNTENSCORE

In de zomer van 1987 toert Hay met zijn auto door Horst op weg naar zijn zus. Hay houdt zich netjes aan 
alle verkeersregels en rijdt alleen de wegen in waar hij met zijn auto in mag rijden. Wegen waar hij met 
de auto niet in mag rijden tellen voor Hay niet mee. Omdat Hay zuinig is op zijn auto rijdt hij niet over 
zandwegen, andermans erf of parkeerplaatsen. Ook deze telt Hay niet mee.

Hay vertrekt bij Roëze Gradje richting Horst, hij rijdt de Prinses Irenestraat voorbij en gaat de 5e straat 
links. Daarna gaat hij de 1e links en dan de 1e rechts. Vervolgens gaat hij de 3e rechts en aan het einde 
van de weg weer rechts. Deze weg volgt hij tot aan het einde, hier gaat Hay rechts. Dan pakt Hay de 2e weg 
links. Dan pakt hij de 2e links en de 1e rechts. Vervolgens pakt Hay de 1e rechts, dan de 1e rechts en dan 
weer de 1e rechts. Aan de linkerkant woont Hay zijn zus.

In welke straat woont Hay zijn zus?

30. D’N ALDE WAEG KWIËT

HÔRSTER HISTORIE

Wereldoriëntatie

Expressie

Gedrag

Werkinstelling

Verzorging van het werk

Kloosterstraat



RÓNDUM HÔRS
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Afgelopen jaar was er in de omgeving de nodige aandacht voor insecten en in het bijzonder bijen. Er werd 
zelfs een symposium over bijen georganiseerd in Toverland. 

31. ZOEMMM

Dit was het derde symposium in Limburg. Waar vond het eerste bijensymposium plaats?A.

A. B. C. D.

In de bermen in onze omgeving vind je bloemen die speciaal voor bijen zijn gezaaid. Je ziet er hier vier. 
Schrijf de juiste Nederlandse naam van de bloem bij de foto. 

B.

32. DERK VAN ASSEN, VERZETSMAN 
Op 14 september 1943 werd de verzetsman Derk van Assen gefusilleerd door de Duitsers in de Schadijkse 
Bossen. Ter herinnering aan dit feit staat op die plek in de bossen een houten kruis. Hij was getrouwd met 
Berendje Grolleman die ook in het verzet zat en vermoord werd in 1945 in concentratiekamp Ravensbrück.

Op welke 5 plekken in Nederland wordt Derk van Assen of het echtpaar Van Assen geëerd?
Noem de plek en stad of dorp.

Schadijkse bossen, MeterikA.

B.

C.

D.

E.

Gouvernement / Provinciehuis / Maastricht

Blauwe korenbloem Duizendblad Gele ganzenbloem Bleke klaproos

Nationaal ereveld, Loenen

Begraafplaats Stolkspark, Hasselt

Sint Servaas klooster, Maastricht

Gedenksteentje stoep t.h.v. Cannerweg 124a, Maastricht
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33. DE GOIJE KANT VÁN ‘T SPÓOR
In Horst woon je natuurlijk aan “de goije kant ván ’t spóor”, maar soms moet je ook aan de verkeerde kant 
zijn…

Waar liggen deze spoorwegovergangen? Noem de straatnaam.

A.

C. D.

B.

34. EEN DIKKE KNUFFEL
Ter gelegenheid van dierendag kun je in de gemeente Horst aan de Maas al enkele jaren je huisdieren laten 
zegenen. In 2019 is er nog een gelegenheid waarbij dieren gezegend kunnen worden.

Bij welk evenement is dit?

RÓNDUM HÔRS

Swolgsedijk Ulfterhoek

Grauwveenweg Kronenbergweg of Reindonkerweg

Paardenmarkt
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36. OOSTENRIJKSE WONING EN ZIJN BEWONER
Na de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland houten woningen gebouwd om snel onderdak te realiseren 
voor de bevolking. Deze zogenaamde Oostenrijkse woningen waren prefab woningen die in enkele dagen 
werden opgebouwd en werden aangevoerd per trein vanuit Oostenrijk.

In de gemeente Horst aan de Maas staat nog een van deze woningen.

Waar staat deze woning? Noem straat en plaats.A.

Welke bekende Hôrstenaar heeft jaren in deze woning gewoond?B.

Welke publieke functie heeft deze bewoner jarenlang uitgeoefend?C.

Naast deze functie heeft hij een aantal jaren ook nog iemand vervangen. Wie heeft hij vervangen?D.

35. GELIËRD MELDERSE
In 1917 werd tijdens de Eerste Wereldoorlog de lagere school in Melderslo geopend.

Wie was de eerste onderwijzeres? Noem de achternaam.A.

Wie was de architect van de school? Noem de achternaam.B.

Wie was op dat moment het schoolhoofd? Noem de achternaam.D.

Na de Eerste Wereldoorlog is de school nogmaals officieel geopend. 

In welk jaar was dat?C.

RÓNDUM HÔRS

Ploeg

Franssen

1924

Nellen

Vlasvenstraat, Melderslo

Chrit Claassens

Wethouder

Jan Koenraad Geurts
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38. DE GROTE BOZE WOLF
De wolf is een schuw roofdier dat jarenlang niet in Nederland is gesignaleerd. De laatste tijd wordt het dier 
weer in onze contreien waargenomen. Eind 2017 is er een gespot in de Schadijkse Bossen door middel van 
een GPS zender.

Hoe was deze zender aan het dier bevestigd?A.

Op welke 2 data is het dier in onze gemeente waargenomen?B.

37. WEEJ ZIEN D’R HAS!
Nederlanders houden van kamperen. Ook in de gemeente Horst aan de Maas is een groot aantal campings. 
Een belangrijk onderdeel van het kamperen is het sanitair. 

Op welke camping vind je dit sanitair?

A.

C. D.

B.

RÓNDUM HÔRS

De Merel (Melderslo) De Sleng (America)

’t Heike (Lottum) De Gortmeule (Horst)

aan de halsband

30 en 31 december (2017)



TEAMNUMMER25

40. WÁT TE DOON?
Bij welke evenementen horen deze foto’s?

A.

C. D.

B.

39. DE BLOEMETJES BUITEN ZETTEN
Peter Cox heeft op de zaterdag van het Rozenfestival in Lottum een nieuwe roos gepresenteerd.

Welke Bekende Nederlandse heeft deze op het festival gedoopt?

RÓNDUM HÔRS

Nadia Zerouali

Baas van Horst aan de MaasMeterikse kermis

WK Bokkenollen Walk for the roses of Run for the roses
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Al jarenlang vaste prik in vele Hôrster gezinnen. KUKELEKUUUUUU! De Wekkerradio met Louis en Veronique 
op de ‘zondágmerge’. Heerlijk! Eén item uit dit programma is super geschikt voor de “De Hôrster Kwisser”. 
Lekker puzzelen, met de ‘L’ van Louis en de ‘O’ van (n)olifant.

We hebben vijf bingogrammen gemaakt met dit keer alleen maar Hôrster woorden. De woorden komen uit 
het woordenboek ‘Intreent-ofhiël’. Schrijf de antwoorden met de juiste accenten op de letters.

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2018 en beluister de fragmenten.
Noem de woorden die horen bij de letters.

41. BINGOGRAM

A.

42. LIMERICK
De limerick heeft een strak metrum en rijmschema met een pointe of uitsmijter, wat het tot een lastige 
dichtvorm kan maken. 

Maak een limerick over De Hôrster Kwis. Jullie limerick wordt beoordeeld op de juiste opbouw, onderwerp 
en originaliteit.

B.

C.

D.

E.

Maajeschiêter

Gótstiënwater

Räökeliêzer

Sneppentaelder

Fiëkelvötje
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43. TAALOEFENING
Kies bij elke zin het juiste woord. Zet de juiste letter in het antwoordvak.

A. geschiedde
B. geschiede
C. geschied
D. geschieden

De timmerman voorspelde dat de kast zou instorten, hetgeen diezelfde avond ook .....1.

A. tot
B. of
C. op
D. van

Een nieuw stadion voor Feyenoord is bijna een zaak van leven ..... dood.2.

A. betichtte
B. betichte
C. beticht
D. betichten

De van plagiaat ..... tekstschrijver beweerde dat hij alles echt zelf bedacht had.3.

A. even goed
B. evengoed
C. evenzo goed
D. evenzogoed

Dit B-merk is ..... als het dure A-merk.4.

A. pfeiffer
B. pfeifer
C. Pfeiffer
D. Pfeifer

De ziekte van ..... is een infectieziekte.5.

A. heeft
B. heb
C. hebben
D. hebt

Vijf op de tien ouderen ..... hulp nodig.6.

TIEN OVVER TAAL

A

B

B

A

C

C
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A. Kerstkranzen
B. Kerstkransen
C. kerstkranzen
D. kerstkransen

Paaseieren en ..... zijn niet het hele jaar verkrijgbaar.7.

A. besefte ik mij
B. besefte ik
C. besefte ik mezelf
D. besefte ik me

Toen ik de buitendeur had dichtgetrokken, ..... dat ik geen huissleutel bij mij had.8.

A. mits
B. maar
C. tenzij
D. indien

De sauna is niet toegankelijk voor kinderen onder de twaalf jaar, ..... onder begeleiding van de ouders.9.

A. cyrillisch
B. Cyrillisch
C. ciryllisch
D. Ciryllisch

In ..... schrift wordt de letter R als een P geschreven.10.

44. CODE
Hedde dôrs
Godde naor Hôrs

Met de schoemring in de rug
Vingde op dit plein ’n code terug

Dit giet neet de ganse aovend door
Maar van zeuve wies elf oor

’t Antwoord vingde as ge de code kraakt
Da hedde deze vroag in ieders geval good gemaakt

TIEN OVVER TAAL

D

B

C

A

Berkele 799
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45. WVTTK
Onze taal zit vol met afkortingen. Zo moeten jullie t.z.t. z.s.m. dit boekje in gaan leveren! De crisisdiensten 
van politie, brandweer, gemeente en GHOR kunnen er ook wat van. 

Wat wordt tegenwoordig bedoeld met de volgende afkortingen binnen de veiligheidssector?
Schrijf de afkortingen voluit.

OIVA.

GRIPB.

CoPIC.

SVMD.

TasE.

DIAF.

MCCbG.

SISH.

GHORI.

OvD-BzJ.

TIEN OVVER TAAL

Operationele Informatie Voorziening   /   Officier Informatie Voorziening

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

Commando Plaats Incident

Schuim Vormend Middel

Tankautospuit

Directe Inzet Ambulance

Ministeriële Commissie Crisisbeheersing

Slachtofferinformatiesystematiek  /  Schengen Informatiesysteem  /  Snelweg Incident Scenario

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Officier van Dienst Bevolkingszorg
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46. CHEERS, SKÁL, SANTE!
Mensen met een borrel achter de kiezen spreken een vreemde taal gemakkelijker dan mensen die het bij 
een glaasje prik of karnemelk houden. Dat komt vermoedelijk doordat mensen zichzelf na een drankje vaak 
hoger inschatten, aldus de Maastrichtse universiteit. 

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2018 en beluister de fragmenten. Welke taal wordt hier gesproken?

A.

B.

C.

D.

E.

Bij taalkundig ontleden wordt van elk woord in de zin bepaald wat voor soort woord het is.
Benoem de woordsoorten in de volgende zin:

“De gedachte dat het oplossen van zulke uiteenlopende kwisvragen heus niet van een leien dakje gaat, 
brengt je waarschijnlijk tot de overtuiging dat ’t tactisch is je te concentreren op items waar je echt
verstand van hebt.”

47. ONTLEDEN

datA.

uiteenlopendeB.

jeC.

echtD.

TIEN OVVER TAAL

Afrikaans

Deens

Hebreeuws

Litouws

Pools

voegwoord

bijvoeglijk naamwoord

wederkerend voornaamwoord

bijwoord
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48. SCHON HÔRSTER VERHALE
Jeu van den Munckhof tekende mooie verhalen op van vroeger in het Hôrster dialect. Een van zijn verhalen 
hebben we verwerkt in deze woordzoeker.

Los de woordzoeker op.

R A M A S G N A L M A N E G E S
E R V E R T R O U W E P O O N T
T C H R E D N O O N E T E F A C
S E I R R U B O R D E R E E J O
U G E P L A A R O D E S T O K T
U G E S C H R O K K E K U E B E
D O A R S M E S J I E N A U N O
G N A M R E O V H L K D E Z R P
U A I D R I E T O O M P R D A P
R M E P I O N D E R N E M E R W
B R R J E E R E K K E B R A A W
L E G R T G A P O K E D R E A P
A A A T G I T H C A R P G A A S
A V I E F F U S P E K K O O K S
M M S E O H R E A V S L O A P E
S B E K S C H R A V E L E K E R

Arce Paerdekop
Bekkereej Poont
Bordereej Prachtig
Burries Pruuse
Cafe Schravele
De stokt Sloape
Doarsmesjien Smaalbrug
Drietoomp Smitten Thies
Duuster Spekkook
Geplaar Suffe
Geschrokke Tenoonder
Grei Vaerhoes
Kar Vaerman
Langsam Vare
Maas Vastgepind
Maneges Vertrouwe
Ondernemer Voerman
Paerd Waeg
Paerdekoont Zake doon

Het antwoord op de woordzoeker is:A.

Over welk ‘Schon Hôrster verhaal’ gaat de woordzoeker?B.

49. STRAOTBIELD
Ma vieftig verkante maeter en vief bronze plate veriëwige zien naolaoteschap in ’t Hôrster straotbield.

Wie is deze Hôrstenaar?A.

Hoe wordt deze plek genoemd?B.

TIEN OVVER TAAL

De Râmpevracht, 1910

Hoebe Nolke di waas bekker

Jan Verheijen

Jan ván Teng gats
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50. LETTERBAK
In Nederland zijn veel schrijvers. Helaas zijn de namen van een aantal door elkaar geraakt. 

enneaaoeeeiijieueostrnmprqnvgtrgrrtkmri
Welke drie schrijvers zoeken we?A.

Welke titel hebben deze drie schrijvers allemaal gedragen?B.

TIEN OVVER TAAL

Ester Naomi Perquin

Anne Vegter

Gerrit Komrij

Dichter des Vaderlands
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A.

C. D.

E.

In Horst is het op verschillende plekken een beestenbende. 

Benoem bij elke foto de straat of locatie.

51. BEESTENBENDE

B.

DWÁRS DÓR DÖRP

Americaanseweg Haagweg

Wendelweide, Mikado wei,
Deken Creemersstraat Kasteelse bossen

Vijverlaan, Weltersweide, paadje Middelijk
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52. WERDE GEEJ D’R WAEGWIES OËT?
In Horst staan op diverse plekken de bekende blauw-witte bewegwijzeringsborden. 

Op welke locaties staan de borden met het volgende nummer op de paal? Benoem de twee wegen die elkaar 
treffen bij het bord.

803 1A.

68237 1B.

53. KLOKKEGELUUJ
De kerkklokken van de Lambertuskerk in Horst luiden 3 maal per dag, ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds. 
Na het aantal slagen van het uur hoor je drie maal drie slagen en daarna ruim een minuut klokkengelui. 

Luister naar het geluidsfragment op www.dehorsterkwis.nl/vragen2018

Wat wordt met de drie maal drie slagen aangeduid?

54. RUST ROEST
In onze gezonde gemeente wordt ook gedacht aan de ouderen. Zo staan er in Hof te Berkel enkele
toestellen die het bewegen van ouderen moeten bevorderen.

Hoeveel gaten zitten er in de rode wand van het klimtoestel? Tel hierbij op het aantal “zitfietsen” die 
bij het tegenovergelegen bankje staan. Ga dan naar het andere plein met toestellen en tel bij het gele 
toestel met het kleine gele trapje het aantal openingen in het touwwerk van het net aan één zijde. Boven 
aan hetzelfde trapje zie je beweegbare ronde knoppen, tel deze er bij op.

Wat is het totaal?

A.

Hoeveel vierkante meter is de kunstgrasmat waarop het klimtoestel met de rode wand staat? Rond af op 
een hele vierkante meter.

B.

DWÁRS DÓR DÖRP

Venrayseweg - Noordsingel

Jacob Merlostraat - Groenwoudstraat

Angelus gelui of Engel des Heren

24

31 of 32 m2     (5,59 x 5,59 = 31,2481 m2)
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A.

C. D.

Mensen hangen een vlag aan hun huis, zetten een wimpel in de tuin of plaatsen een vlag op een kinderfiets, 
vaak om iets uit te drukken of voor de veiligheid. Vlaggen zijn mooi, rafelig, pas gestreken, vaal of nieuw, 
te groot of te klein. Maar een vlag staat wel ergens voor.

Je ziet hier 5 foto’s van vlaggen in Horst, in welke straat staan deze vlaggen?

55. MET VLAG EN WIMPEL!

B.

E.

DWÁRS DÓR DÖRP

Jacob Merlostraat Kranestraat

Schoolstraat Gasthuisstraat

Kreuzelweg / Tienrayseweg
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57. KOOPAVOND
In de winkels waar de categorieën bekend zijn gemaakt vind je vanavond op dezelfde plek een letter. Al deze 
letters vormen samen één woord.

Wat is het woord?

58. ‘N STRIPKE VEUR
Op heel wat plaatsen in Horst hebben voetgangers een streepje voor op de overige weggebruikers. 

Hoeveel zebrapaden liggen er binnen de bebouwde kom van Horst? Een zebrapad onderbroken door een 
vluchtheuvel telt als één zebrapad.

56. HOËG
Als je goed om je heen kijkt zie je nog eens wat. Zijn deze details jou al eerder opgevallen? 

Noem bij elke foto de straatnaam.

A. B. C. D.

E. F. G. H.

DWÁRS DÓR DÖRP

Herstraat St. Lambertusplein Gebroeders van
Doornelaan

Herstraat

Jacob Merlostraat Meterikseweg Weltersweide Meterikseweg

WINKELIERS   of   REISWINKEL

32
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59. RAAD JE STRAATJE
Er wordt natuurlijk niet zomaar een straat naar je vernoemd. Toch is dat verschillende personen wel gelukt 
in Horst. 

Zoek de juiste straatnaam bij de juiste foto.

A. Deken Creemersstraat
B. Dr. van de Meerendonkstraat
C. Leopold Haffmansstraat
D. Burgemeester Geurtsstraat
E. Jan van Eechoudstraat

F. Jacob Merlostraat
G. Grad Roosenstraat
H. Pieter Belsstraat
I. Ruttenweg
J. Van Douverenstraat

9. 10.

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

1.

DWÁRS DÓR DÖRP

3
6
2
10
1

7
9
5
4
8
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60. KAPELKES, MONUMENTJES VAN VROOMHEID! 
Je ziet hier foto’s van het interieur van 4 kapelkes in Horst. Noem de naam van deze kapelkes.

A. B.

C. D.

DWÁRS DÓR DÖRP

Risseltkapel of Mariakapel (Gastendonkstraat)Sint Jozefkapel (Herstraat)

Annakapel (Sint Annaweg) Sint Luciakapel of Sint Rochuskapel (Afhangweg)
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ZEUK UT MA OÊT
61. WIEDE WIEDE WIE WIL VAN MIJ LEREN
Een recept volgen, boodschappen doen, verstoppertje spelen, de bankrekening checken.   
We tellen en rekenen zo’n beetje de hele dag. Maar leren tellen en leren rekenen is niet eenvoudig. 

Neem nu de volgende sommen en bijbehorende uitkomsten: 
15 + 5 = 22
55 – 17 = 36
6 x 3 = 22 
Als we uitgaan van bovenstaand rekensysteem. Wat is dan de uitkomst van de volgende sommen?

26 + 17 =A.

15 + 6 =B.

43 – 14 =C.

61 – 56 =  D.

7 x 7 =E.

62. UN GOJ BEGIN
Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2018 . Hier vind je 4 fragmenten van telkens de eerste 3 seconden 
van een nummer.  

Noem de titel en de artiest.

A.

B.

C.

D.

E.

27 + 17 = 45 (tweetokzes + oktzeven = vieroktvijf)

15 + 6 = 23 (oktvijf + zes = tweetokdrie)

43 - 14 = 27 (vieroktdrie - okvier = tweetokzeven)

61 - 56 = 3 (zestokeen - vijftokzes = drie)

7 x 7 = 61 (zeven, oktzes, tweetokvijf, drietokvier, viertokdrie, vijftoktwee, zestokeen)

Christopher Cross - All Right

Julio Iglesias - Quiero

Kylie Minogue - Can’t get you out of my head

Liesbeth List & Ramses Shaffy - Pastorale

Davina Michelle - Duurt te lang
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63. LEGO
Van Lego kun je alles maken: een boot, een vliegtuig of een vraag.

Van welke twee verschillende Lego sets zie je hier een deel van de bouwinstructie? Noem het nummer.

A. B.

64. TINY F.
Bij het afhalen van het kwisboekje heb je een doos meegekregen, een zogenaamde Escape Box. 
Los het mysterie op en vul het paspoort in.

ZEUK UT MA OÊT

PASPOORT
A. VOOR- EN ACHTERNAAM

B. GEBOORTEDATUM

C. ADRES

D. E-MAILADRES

E. BSN-NUMMER

70918 1620

25-9-1963

Groenewoudstraat 25

pittigetiny@gmail.com

737042814

Tiny Forest
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66. VOUWEN
Tijd om met de handen bezig te zijn, we gaan origamiën. Je kunt deze opdracht alleen doen of met een paar 
personen samen, net zo gezellig.

Stap 1 Leg een vierkant blaadje voor je. Vouw het papier dubbel van onderen naar boven en weer terug.

Stap 2 Keer het papier om van links naar rechts.

Stap 3 Vouw de punt linksboven naar rechtsonder en weer terug.

Stap 4 Vouw de punt rechtsboven naar linksonder en weer terug.

Stap 5 Vouw het midden van de linker en rechter zijde naar elkaar toe in het midden onder. Duw het 
papier plat.

Stap 6 Vouw de rechterpunt van alleen de bovenste laag naar linksonder net voorbij de middenlijn.

Stap 7 Vouw de linkerpunt van alleen de bovenste laag naar rechtsonder.

Stap 8 Vouw de linker en rechter punt iets naar binnen.

Stap 9 Keer het papier om van links naar rechts.

Stap 10 Teken een bolletje om het geheel compleet te maken.

Omcirkel op deze foto de vijf verschillen. Zorg dat 
het goed zichtbaar is!

65. ZOEK DE VERSCHILLEN

ZEUK UT MA OÊT

Wat krijg je als je een vouwblaadje op de deze manier vouwt?

zie Gemeentekalender 2019

vis
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67. VOETBALPLAATJES
Dit jaar was weer het WK voetbal! Een groot evenement waar landen over de hele wereld aan meedoen. 
Helaas was Nederland er dit jaar niet bij, maar deze voetballers hieronder wel. 

Noem de namen van de spelers. 

A.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H. I.

J.

K.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

ZEUK UT MA OÊT

Alfred Gomis

Radamel Falcao

Sergej Milinkovic-Savic

Ivan Rakitic

Mahmoud Hassan
(Trezeguet)

Raphaël Varane

Pione Sisto

Kieran Trippier

Yohan Benalouane

Sardar Azmoun

Keylor Navas
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Maar we bedoelen eigenlijk het Schaakspel…

Los deze “Mat in twee” puzzels op en noteer in de officiële schaaknotitie de 2 zetten tot mat.

Voorbeeld (wit aan zet):

68. DE SCHAAK

In dit voorbeeld is de eerste zet een dameoffer: 1.Dxh7+ dat Kxh7 forceert. 

Zo wordt er toegang tot de koning gecreëerd, en kan wit matgeven met 2.Th5#

Antwoord: 
1. Dxh7+
2. Th5#

Wit aan zetA. Wit aan zetB.

Wit aan zetC. Wit aan zetD.

ZEUK UT MA OÊT
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Welke 3x3 afbeeldingen horen bij elkaar?
69. 3 X 3

A. B. C.

D. E. F.

G. H. I.

70. HET GETAL
Soms weten wij het antwoord op een vraag ook niet van tevoren. Dit is zo’n vraag.
Iedereen die deze vraag invult heeft invloed op het antwoord.

Welk geheel getal tussen de 1 en de 100 wordt hier gemiddeld ingevuld?

Een ongeldig getal telt niet mee voor het gemiddelde. We ronden af volgens de algemeen geldende regels 
op een geheel getal. 1 en 100 doen ook mee.

ZEUK UT MA OÊT

1.

2.

3.

B C H

A D I

E F G

(vogels)

(koks)

(boks)

49
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KLUSSE MET KUËB

In deze donkere dagen hebben we allemaal wel één of meerdere lampen aan in huis. Om deze lampen aan te 
sluiten op het elektriciteitsnet kun je een schema gebruiken zoals dit:

71. LICHT IN DE DUISTERNIS

Hoe wordt schakelaar S1 genoemd?A.

Hoe wordt schakelaar S2 genoemd?B.

Hoeveel volt staat er op een lamp als je de schakelaar 
S2 ingedrukt hebt?

C.

Kuëb heeft in 2018 een kleine doe-het-zelf zaak opgestart. Hij begint klein om te kijken hoe het loopt. Hij 
koopt in november voor zijn winkel de volgende zaken:

150 planken á € 10,00 per stuk excl btw
300 schroeven á € 1,00 excl btw
1 zaagmachine € 500,00 excl btw
4 pakken koffie (voor als er klanten op bezoek komen) á € 2,25 incl btw
1 pak koffiemelk á € 0,75 incl btw
1 doosje suikerklontjes á € 1,00 incl btw

Aan het einde van het jaar heeft hij nog 20 planken en 40 schroeven over.

Hij verstuurt zijn klanten in november en december facturen voor een bedrag van € 3.750,00. Ook ontvangt 
hij de bedragen allemaal in 2018.

Eén keer per jaar moet hij btw-aangifte doen.

Hoeveel btw moet hij afdragen?

72. WÁT KOST DÁT?

115 volt per lamp (seriegeschakeld)

dubbelpolige schakelaar

€ 0,00 (valt onder de kleine ondernemingsregeling)



TEAMNUMMER46

Grâd is aan het verbouwen en hij heeft een aantal planken nodig. Hij heeft met zijn verjaardag een mooie 
cirkelzaag gekregen, dus hij zaagt de planken zelf. Hij gaat een plaat multiplex halen bij Inter Chalet van 18 
mm dik en 2 meter en 44 cm lang bij 1 meter en 22 cm breed. Hieruit wil hij planken zagen van 1 meter en 
19 cm lang. De aantallen en breedte van de planken is als volgt: 5 van 16,8 cm, 7 van 12,1 cm, 3 van 15,2 
cm en 3 van 7,8 cm. Voordat hij de planken zaagt, zaagt hij van de korte kant van de plaat aan beide zijden 
een strookje van 5 mm. De cirkelzaag heeft een breedte van 2,8 mm. Nadat hij 6 zaagsneden heeft gemaakt 
is de zaag bot en vervangt hij het zaagblad. Hij heeft nu een zaagblad van 2,6 mm gemonteerd. Nadat hij de 
planken heeft gezaagd, kort hij de planken in aan één zijde op 1 meter en 19 cm.

Hoeveel multiplex heeft Grâd over in vierkante mm?

73. PLÉNK ZAGE!

Afgelopen jaren is het duidelijk dat het klimaat aan het veranderen is. Droge periodes, hogere
temperaturen, maar ook hevige regenbuien. Daarom hebben ze in Horst ook een regeling voor
afkoppelsubsidie.

Kuëb woont in een woning uit de jaren 70 en heeft deze afkoppelsubsidie aangevraagd bij de gemeente en 
ontvangen. Op deze tekening zie je het bovenaanzicht van zijn huis, je ziet ook de bouwjaren en
oppervlaktes.

74. ’T RAEGENT DÁT ‘T ZEKT

Het dakoppervlak, met uitzondering van het tuinhuis en de 
voorkant van het huis, wordt afgekoppeld met behulp van
infiltratiekratten en grindkoffers. 

Bij het tuinhuis wordt alleen de regenpijp doorgezaagd en 
loopt het water op het gazon. Daarvoor heeft Kuëb voor € 5,95 
aan materialen gekocht.

Aan de voorkant van het huis wordt de regenpijp doorgezaagd 
en loopt het water de voortuin in. Hiervoor heeft Kuëb voor
€ 13,05 aan materialen gekocht.

Het regenwater van de berging liep altijd al in de border en 
niet in het riool. 

Hoeveel liter water komt er van het totale dakoppervlak bij 
een korte regenbui van in totaal 14 mm?

A.

Hoeveel afkoppelsubsidie kreeg Kuëb van de gemeente 
Horst aan de Maas?

B.

KLUSSE MET KUËB

80257,8 mm2

2359 liter

€ 877,05
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Ook binnen in huis wordt er regelmatig een klusje geklaard. Hiervoor zijn ook handige hulpmiddelen.

Waarvoor is dit voorwerp bedoeld?

75. BINNENSTEBUITEN

Wanneer je een muur gaat metselen kun je verschillende verbanden gebruiken. Deze verbanden hebben een 
naam gekregen.

Bekijk de foto’s en kies de juiste benaming:

76. METSELMANIA

A. Wildverband
B. Halfsteensverband
C. Klezoorverband
D. Koppenverband
E. Vlaams verband

F. Kettingverband
G. Engels verband
H. Staand verband
I. Kruisverband

1. 2. 3.

4. 5. 6.

KLUSSE MET KUËB

hulpmiddel voor het
maken van knoopsgaten

1
2

3

4 5

6



TEAMNUMMER48

Wat is er nog leuker dan bij anderen in huis kijken? Misschien anderen zien klussen? 
Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2018 en beluister de fragmenten.

Weet jij welke woonprogramma’s dit zijn?

77. KLUSSEN MET KIJKERS

B.

C.

D.

E.

A.

Om goed te kunnen klussen heb je natuurlijk ook goed gereedschap nodig. Hoe goed is jullie kennis van 
gereedschap?

Je ziet een detail van verschillende gereedschappen. Noem het juiste gereedschap.

78. GOED GEREEDSCHAP IS HET HALVE WERK

A. B. C.

D. E.

KLUSSE MET KUËB

Huizenjacht

Help mijn man is klusser

Uitstel van executie

VT-Wonen

Eigen huis en tuin

ringsleutel soldeerbout mengstaaf / mixer

schuifmaat riemsleutel  /  oliefiltersleutel
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…is beter dan een verre vriend. Dat laten Buurman en Buurman keer op keer zien.

Geef bij deze beelden aan wat Buurman en Buurman aan het maken waren. A je to!

79. EEN GOEDE BUUR…

A. B.

C. D.

Als je aan het klussen bent is het handig als je weer alles in elkaar krijgt. Een handige klusser heeft een 
voorwerp uit elkaar gehaald.

80. BOUTJE, MOERTJE

Hoe noem je het voorwerp dat je uit deze 
onderdelen kunt samenstellen?

A.

Er ontbreekt nog een onderdeel. Welk onderdeel 
is dit?

B.

KLUSSE MET KUËB

vloer waterleiding

zwembad wijn

remklauw

remzuiger
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In 1986 ontmoetten de leiders van Amerika en de Sovjet Unie, Ronald Reagan en Michael Gorbatsjov, elkaar 
in Reykjavik op IJsland. Deze ontmoeting wordt door velen beschouwd als het einde van de Koude Oorlog.

81. HET EINDE VAN DE KOUDE OORLOG?

Op welke data vond deze ontmoeting plaats?A.

In welk gebouw vond de ontmoeting plaats?B.

Welke leider moest het verst reizen, gerekend in vogelvlucht vanaf het Witte Huis en vanaf het Kremlin 
tot het gebouw waar de ontmoeting heeft plaatsgevonden?

C.

Wat was het verschil in afstand in km voor beide leiders? D.

In welke Nederlandse stad is een laan vernoemd naar deze historische ontmoeting?E.

In elke zin zit één dier verborgen, weet jij welk dier?
82. BEESTJES

Een auto van die grootte rijdt niet goed.A.

Vaak oefent hij een negatieve invloed uit. B.

Ik neem die weg elke donderdag. C.

Morgen mogen we spelen, vandaag is het werken geblazen.D.

Een dorpskwis is altijd leuk.E.

VÁN ALLES WÁT

11 en 12 oktober 1986

Höfði

Ronald Reagan

1214 km

Den Haag

otter

koe  /  vlo

egel

wesp

eend
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Tijdens onze kwisvergaderingen wordt er nog wel eens wat geknutseld. Zo ook deze kleurrijke cijfertrein. 
Herken jij hem?

Noem de twee cijfers die hier missen.

83. MET DE TREIN

In het radioprogramma De Stemband uit de jaren 80 en 90 moesten bellers op Radio 2 de stem van een 
bekende Nederlander raden. Wij hebben onze eigen Hôrster variant gemaakt.

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2018 en raad de bekende Horstenaren.

84. DE STEMBAND

B.

C.

D.

E.

A.

In de jaren 90 maakte de Rabobank reclame op tv over een Rabo Jongerenrekening. 
Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2018 en bekijk de commercial.

Bij het openen van zo’n rekening mocht je een cadeau uitkiezen, bijvoorbeeld de CD’s.
Wat was het andere cadeau?

85. BOORELIËNBANK

VÁN ALLES WÁT

7 en 2

Ina Leppink-Schuitema

Bob Vostermans

Han Geurts

Paul Geurts

Ger Gubbels

videoband van "The Bodyguard"
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In Horst is altijd wat te doen. Zodoende vliegt de tijd voorbij.
Knip de foto’s op de volgende pagina uit en plak ze op de juiste maand in het overzicht.

86. WÁT VLUUGT D’N TIËD

Augustus ‘17 September ‘17

Oktober ‘17 November ‘17

December ‘17 Januari ‘18

Februari ‘18 Maart ‘18

April ‘18 Mei ‘18

Juni ‘18 Juli ‘18

VÁN ALLES WÁT



In Horst is altijd wat te doen. Zodoende vliegt de tijd voorbij.
Knip de foto’s uit en plak ze op de juiste maand in het overzicht op de vorige pagina.

86. WÁT VLUUGT D’N TIËD
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VÁN ALLES WÁT

aug '17

okt '17

sept '17

nov '17

jul '18

jan '18

mei '18

feb '18

dec '17

jun '18

apr '18

mrt '18
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Enkele jaren geleden heeft Slijterij Weijs samen met het centrummanagement de Hôrster bieren
geïntroduceerd. Deze zijn op verschillende plaatsen in Horst verkrijgbaar.

Op de etiketten staan 4 verschillende ‘hondjes’ met elk hun eigen smaak (blond, dubbel, tripel, pils). Welke 
hondjes staan er op de etiketten? Noem het ras.

87. DE HOND OP DE FLES VINDEN

BlondA.

DubbelB.

TripelC.

PilsD.

88. TUSSEN KUNST EN KWATS
In het televisieprogramma Tussen Kunst & Kitsch worden soms bijzondere vondsten gedaan. Wij hebben ook 
een paar kostbare schilderijen gevonden. Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2018 en beluister de
fragmenten.

Welke schilderijen worden er beschreven? Noem de titel.

B.

C.

D.

E.

A.

VÁN ALLES WÁT

(Blonde) Poedel

Mastiff (of Bordeaux Dog)

Thai Ridgeback

Kortharige Chihuahua

Meisje met de parel (Johannes Vermeer

De Schepping van Adam (Michelangelo)

De Toren van Babel (Pieter Bruegel de Oude)

De Schreeuw (Edvard Munge)

Dansende Boeren voor een Herberg (Jan Steen)
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Ieder team heeft een schildersdoek van ongeveer 30 bij 30 cm uitgereikt gekregen. Van jullie wordt 
gevraagd om op dit doek een kunstwerk te maken dat te maken heeft met 800 jaar Horst. Al deze 
kunstwerken worden straks samengevoegd tot één groot meesterwerk ter ere van 800 jaar Horst.

Houd je aan de volgende knutselregels:

89. 800 JAAR HORST IN BEELD

•   Je mag schilderen, een collage maken, met viltstiften werken enz. enz. 
•   Het resultaat moet kleurrijk zijn en origineel 
•   Het mag geen zelfgeschreven tekst en/of cijfers bevatten
•   Zorg dat hele vlak bedekt is, maar ‘kleur’ niet buiten de randen
•   Maak je kunstwerk in 2D (hiermee bedoelen we: hou het vlak)
•   Meld op de achterkant je teamnummer en teamnaam, niet vergeten! Geen nummer, geen punten.
•   Lever dit kunstwerk droog in samen met het boekje.

Met kerst wordt de tafel vaak bijzonder feestelijk gedekt en dat kan op verschillende manieren. 

Benoem de onderstaande manieren van tafeldekken.

90. ZOALS HET HEURT

A. B. C.

C. D.

VÁN ALLES WÁT

Franse manier Russische manier Engelse manier

Oostenrijkse
(keizerlijk-Habsburgse)
manier

Amerikaanse manier
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GEHEIME PROEF
GEHEIME PROEF
Zorg dat er twee personen van je team om klokslag 20:00 uur op de parkeerplaats van Anco zijn. 
•   Teamlid 1 neemt de originele pagina A mee
•   Teamlid 2 neemt de originele pagina B mee
•   Deze pagina’s zijn jullie toegangsbewijzen

Het is van groot belang dat je het volgende meeneemt:
•   Beide originele pagina’s (dus A en B)
•   Je teamnaam ingevuld op die beide pagina’s
•   Een fiets met goede verlichting

Tip: stuur je beste en snelste 2 leerlingen!

Naam teamlid A: 

Teamnaam:     

A
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GEHEIME PROEF
Naam teamlid B: 

Teamnaam:     

B
GEHEIME PROEF


