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De Hôrster kwis 2021

Beste deelnemers,

’t Zien biezoondere tieje. Nadat we in 2020 onze kwis niet hebben kunnen organiseren, 
begonnen we vol goede moed aan de 6e editie voor 2021. We waren al in een vergevorderd 
stadium toen duidelijk werd dat de datum van 28 december 2021 onmogelijk zou worden. 
We waren echter vastbesloten om de kwis compleet af te maken en ’t maes neet in ’t vaerke 
te loate staeke. Tot op het allerlaatste moment heeft de organisatie ontzettend hard aan 
de kwis gewerkt en we zijn er trots op dat we dit onder lastige omstandigheden toch voor 
elkaar hebben weten te krijgen.

Want hier is ie dan toch! Vol trots presenteren we jullie het kwisboekje van De Hôrster Kwis 
2021. Weliswaar niet in 2021, maar dat mag de pret niet drukken. Wel zal er iets vaker een 
beroep moeten worden gedaan op jullie langetermijngeheugen, want wat vond er allemaal 
plaats in 2020 en 2021? Dit zal onder andere in de categorie “Biezoondere tieje” aan bod 
komen. Naast de bekende categorieën hebben we dit keer de categorie “Greun” verzonnen. 
Groen in de breedste zin van het woord.

De Hôrster Kwis wisseltrofee is op dit moment, door omstandigheden, al ruim twee jaar in 
handen van het team “Staek 19”. Maar welk team pakt het dit jaar het slimste aan en weet 
de meeste vragen goed te beantwoorden?

Graag willen we alle Vrienden van De Hôrster Kwis bedanken voor hun bijdrage. Zonder hen 
zou het onmogelijk zijn deze kwis te organiseren. In het bijzonder 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, waarvan de datum later bekend gemaakt zal worden.

Wij hebben jullie gemist en zijn ontzettend blij dat er weer een kwis is.
Een succesvolle, leerzame en vooral gezellige avond gewenst!

Vriendelijke groet namens de organisatie,
 
Joep Versleijen
Voorzitter Stichting De Hôrster Kwis
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Hoe werkt het?
WANNEER WORDT EEN ANTWOORD GOEDGEREKEND? 
Simpel: als het antwoord goed is. Daarnaast gelden de volgende regels:
• 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. 

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 19:00 UUR EEN GEHEIME PROEF! 
Ieder team stuurt één persoon naar de locatie van de Geheime Proef. Te laat 
aanwezig = geen toegang, je krijgt dan 0 punten. 
Lees goed de informatie door bij de Geheime Proef en neem die pagina 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 21:30 en uiterlijk 22:00 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 nader te bepalen datum in 
Liesbeth’s Grand Café. Op die avond worden ook de prijzen uitgereikt en krijg je het 
antwoord op alle vragen. 



Dwárs
dór Dörp

Jokerblad
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Biezoondere 
tieje

Róndum 
Hôrs

Hôrster
Historie

Zeuk ut 
ma oêt

Sport & 
Veriëniginge

Greun

De vragen zijn verdeeld in 10 categorieën. Zet een joker in op één van de categorieën en 
verdubbel de punten in die categorie! Kruis de catagorie aan waar jullie de joker op in willen 
zetten. De joker kan niet op de Geheime Proef worden ingezet.

Ván alles 
wát

Hôrs
anno

Teamnaam:
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Biezoondere tieje

01
Waat we geliërd hebben ván Irma
Sinds 1 juli 2021 is de Nederlandse Gebarentaal (NGT) eindelijk erkend als 
officiële taal door de Nederlandse overheid. Dat verplicht de overheid om het 
gebruik van NGT in de samenleving aan te moedigen. Daar doen wij graag aan 
mee! 

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2021 en bekijk de fragmenten.

Marisca Coumans uit Horst heeft vier Nederlandstalige liedjes uit de Top 2000 vertolkt naar de 
Nederlandse Gebarentaal.  

Noem de titel van het liedje.

A.

B.

C.

D.

001

02
Samen sparen
In het voorjaar van 2020 kon je via een spaaractie de Hôrster ondernemers 
steunen. Bij 22 ondernemers ontving je een zegel. De ondernemers werden 
onderverdeeld in 3 groepen.

A. Welk symbool stond op de voor- en achterkant van de spaarkaart?

B. Noem de 3 groepen.

Geef mij je angst

Door de wind

Het regent zonnestralen

Het dorp

hartje

Algemeen, vers, supermarkten

Horeca, kappers, modezaken

of
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Biezoondere tieje

03
Inventief in isolatie
Ook in moeilijke perioden komt de mens met creatieve ideeën. Zo waren er 
ten tijde van de lockdown wereldwijd vele initiatieven te bewonderen.  

Van deze afbeeldingen horen er telkens 3 bij elkaar, die samen één zo’n
initiatief symboliseren. Noteer de juiste lettercombinaties. 

A

Combinatie 1:

Combinatie 2:

Combinatie 3:

Combinatie 4:

Combinatie 5:

B C D

E

F

K

R

O

Q

N

PM

L

G

H

J
 I

Combinatie 6:

E L N

H I O

B C K

G P Q

D J R

A F M
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Biezoondere tieje

04
Godt nytår
Feliz Navidad, Godt nytår, Frohe Weihnachten, Happy new year, Joyeux Noël, 
Buon anno! Aan het eind van het jaar wensen wij ‘t elkaar.

A. Vertaal de wens op de foto.

B. Waar kwam je deze wens tegen
     in Horst?

05
Anderhalve maeter
1,5 meter is intussen uitgegroeid tot een begrip. Om het iets concreter te 
maken stellen we een vraag over wat er allemaal past op 1,5 meter.

A. Hoeveel hele tompoezen van de HEMA passen in de lengterichting op 1,5 meter?

B. Hoeveel hele frikandellen van Beckers passen in de lengterichting op 1,5 meter?

Fijne feestdagen en
gelukkig nieuwjaar

Twister / Wittenhorststraat /
Norbertusparochie

15

8
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Biezoondere tieje

06
En de olifant blies het verhaaltje uit...
In 2020 en 2021 zat iedereen opeens thuis op de bank. Oude hobby’s werden 
weer opgepakt en het leesboek kwam weer vaker uit de kast.

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2021. Je hoort hier een stuk tekst van 
een boek. Noem de titel van het boek.

A.

B.

C.

D.

07
Ri ra rekenrebus
Door de verschillende lockdowns hebben jullie tijd genoeg gehad om thuis 
flink te puzzelen. Na een hoop gepuzzel gaat de kwis eindelijk weer door en 
testen we wat er is blijven hangen.

Los onderstaande rekenrebus op.

De zeven zussen - Zon

Ventoux

Dagboek van een Geisha

Altijd verder

1439
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Biezoondere tieje

08
Biezoondere tied
Het astronomisch uurwerk in Praag bestaat uit 3 hoofdonderdelen, waarvan 
het oudste dateert uit de 15e eeuw. Al meer dan 600 jaar kan men hier de tijd 
aflezen. Dat is toch wel bijzonder. 

Lukt het jullie ook om de tijd af te lezen van de afbeelding?

A. Wat is de lokale tijd?

B. Welke maand van het jaar geeft het
    uurwerk aan?

09
Spot on!
De actualiteit met een knipoog. Spotprenten bestaan al sinds jaar en dag. 
Zo konden we in deze bijzondere tijden toch nog af en toe lachen. 

Herken jij in deze spotprenten de actualiteiten die bedoeld werden?
Maak bij elke spotprent het bovenschrift af.

A.

B.

C.

D.

001

A B

C D

14:20 uur

maart / april

werkvloer

lockdown

sinterklaasgolf

een mondkapje
mee te nemen
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10
Waor heb ik dàt toch gezeen?
Sinds het begin van de coronacrisis worden we overspoeld met verschillende 
pictogrammen om ons te helpen herinneren aan de dan geldende regels.

Hier staan vier pictogrammen afgebeeld. Geef de juiste omschrijving.

A B

C D

A.

B.

C.

D.

Biezoondere tieje

pepernoten vangen

vermijd drukte, loop dan weg

houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon

wees lief
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Róndum Hôrs

11
Doe de hussel
Ontcijfer de onderstaande woorden en zoek de verbinding.
eehmst, eenis, avnaineoldirgg, okarekebsbkee

Welk dier hoort hier logischerwijs onder te staan?

12
Ozze burgervader
Bij een speciale gelegenheid of gebeurtenis komt de burgemeester naar zijn 
inwoners toe om ze te feliciteren.

Wat viel er bij dit bezoek te vieren?

A.

B.

C.

D.

A B

C D

hundje

(Theems, Seine, Navligio Grande, Kabroeksebeek)

105 jaar geworden

Koninklijke
onderscheiding

65-jarig huwelijk

70-jarig huwelijk



Róndum Hôrs

13
Wát huurde heer
De logistieke sector neemt een belangrijke plaats in in onze regio. In en 
rondom onze gemeente zie je steeds meer van zulke “dozen” staan. 

13

A. Wie is de architect?

B. Wat “hoor” je hier?

14
Kerkdöarpkes
Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2021 en beluister de fragmenten.

Over welk dorp vertelt deze kleine blaag?

A.

B.

C.

D.

E.

001

Wastiau & Co

"Blinded by the light"
van Bruce Springsteen

(ramen vormen morse)

Hegelsom

Meterik

Broekhuizen

Griendtsveen

Melderslo
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Róndum Hôrs

15
Een kwartet om van te smullen
Wat hebben deze heren gemeen?

Chrit Antoon Piet Steef

16
Busje komt zo
Je ziet hier 4 foto’s van bushokjes binnen onze gemeente. 

Waar staan ze? Noem de straatnaam.

A.

B.

C.

D.

A B

C D

Aspergerassen naar vernoemd
(Chrit Backus, Antoon Franken, Piet Boonen, Steef van de Geijn)

Steegakkerweg

Lottumseweg

Hoofdstraat

Steinhagenstraat
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17
Rapper met de trapper
Zin om een stukje te fietsen? In Horst aan de Maas zijn verschillende leuke 
routes uitgestippeld. 

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2021 en bekijk de fragmenten.

Wat is de naam van de fietsroute? 

A.

B.

C.

D.

Róndum Hôrs

Binnen onze eigen gemeente worden behoorlijk verschillende dialecten 
gesproken. Wel eens van de Uerdinger linie gehoord?

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2021 en beluister de 5 fragmenten.

Dialek mich de zök

18
Welk dialect hoor je? Noem de plaatsnaam.

A.

B.

C.

D.

E.

Lochtroute

Aspergeroute

Peel-Heideroute

Staakbonenroute

Grubbenvorst

Hegelsom

Lottum

Meerlo

Sevenum
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Róndum Hôrs

19
Eendracht maakt Macht
Van de molen in Meterik, Eendracht maakt Macht, staan de wieken regelmatig 
in deze stand.

A. Wanneer wordt de Meterikse molen in
    deze stand gezet?

B. Noem de 4 standen waarin de molen gezet
    kan worden?

20
Snotblage
De gemeenteraad van Horst aan de Maas bestaat uit een gemêleerd 
gezelschap van Hôrster raadsleden en raadsleden van ‘Róndum Hôrs’. 
Zouden ze in hun jonge jaren al hebben gedroomd van dit mooie ambt?

Welke politici uit de gemeenteraad van Horst aan de Maas zie je hier? 
Noem de voor- en achternaam.

A B C D

A.

B.

C.

D.

als er iemand is overleden in Meterik

Vreugde
Rouw
Werk
Rust

Henk Weijs

Yvonne Douven

Eveline Baas

Jos Gubbels
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Hôrster Historie

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2021 en bekijk de fragmenten.

Noem de naam van het evenement en het jaartal.

Alderwets schûpe

21
A.

B.

C.

D.

Oude klasgenootjes. Daar raak je nooit over uitgepraat. Sommige wonen een 
paar deuren verder en spreek je regelmatig, andere wonen aan de andere kant 
van de wereld en zie je nooit. Ken jij je klasgenoten van vroeger nog? 

Wie is er uit beeld geraakt en zit verstopt achter het logo?  

Oet biëld geraakt

22

A.

B.

C.

D.

A B

C D

Harmoniefeesten 1986

Kindermarkt 1989

Wielerronde St. Norbertus 1968

Wandeldriedaagse 1994

Jeanine Geerts

Emy van der Molen

Jac Cuppen

Marleen Peeters
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In het Hôrster onderwijs is veel veranderd de laatste 30 jaar. 

Noem 8 basis- en middelbare scholen die tussen 1990 en nu opgeheven zijn of 
door naamswijziging niet meer bestaan.

Waor hedde dát geliërd?

23

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Voor de aanleg van de A73 werd in Horst een bezoekerscentrum geopend.

A. Aan welke straat lag de ingang van dit bezoekerscentrum?
B. Door welke minister werd dit geopend?

Snel-weg-bezeuk

24
A. B.

In 2008 hield het Hôrster weekblad De Echo een actie met de titel:
“Ik lees De Echo. Punt.”

Op welke prijs maakten inwoners, die deze leus voor hun raam hingen, kans?

Echo Charlie Hotel Oscar

25

Hôrster Historie

Meuleveld

De Kring

Iederwijs

LTS

Huishoudschool

Jacob Merlo MAVO

Tuinbouwschool

LOM-school

Champignonschool

Kasteellaan Hanja Maij-Weggen

Helikoptervlucht

(boven de nieuwe gemeente Horst aan de Maas)
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“Blijf er met je tengels vanaf”, zei een landelijk bekende politicus in 2005 over 
een boerderij in Horst. 

A. Wie was die landelijk bekende politicus?
B. Om welke boerderij ging het?

Afblieve!

26

A. B.

Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. 

A. Op welke datum werd in Horst voor het eerst de bevrijding van ons 
    land herdacht?
B. Op welk tijdstip werd die dag 1 minuut stilte gehouden?

Een minuut van stilte

27

A.

B.

In maart 1985 bezette een motorclub een voor de sloop bestemd pand in Horst.

A. Wat was de naam van de motorclub?
B. Aan welke straat lag het pand dat zij bezetten?

De snelle jongens

28
A. B.

Hôrster Historie

Jan Marijnissen De Gortmeule

4 mei 1946

14:29 uur

Unlimited Stoktstraat
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Waar nu deze gebouwen staan, stond vroeger een ander gebouw waar je 
terecht kon voor het doen van inkopen.

Wat kon je hier halen?

Wát haalde heej?

29

A.

B.

C.

D.

E.

A

D

B

E

C

Lokale omroep ROZAH bracht ooit een Hôrster kaartspel uit. 

A. Wat is de naam van het bedrijf op Harten 3?
B. Wie is de man met de kieps op Klaveren Heer?

Pletjes van de ROZAH

30

A. B.

Hôrster Historie

antiek / sanitair

schoenen

meubels / rookwaren

juwelen / klokken

eieren

Coenders Electro Theo Theeuwen (van tankstation De Kamp)
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Dwárs dór Dörp

31
Nag neet wies tien kunne telle
In het dorp is van alles te tellen.

Tel de witte wandtegels bij het Patronaat tegenover het oude kerkhof en
vermenigvuldig deze met het aantal basketbalkorven op het Lambertusplein.

001

32
Vur paol staon
Ken je dat gevoel wanneer je iets doms hebt gedaan en dat je dan denkt dat 
iedereen naar je kijkt? Voor paal staan is meestal niet zo fijn. Toch vragen we 
aan jullie om 1 iemand van jullie team vanavond voor paal te zetten.  

Zoek onderstaande palen op en maak een duidelijke foto (met teamnaam en 
nummer) van 1 iemand die voor paal staat. 

Stuur de foto vóór 19.30 uur naar foto@dehorsterkwis.nl en post deze foto op 
Facebook en tag De Hôrster Kwis.

878 x 1 = 878
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Dwárs dór Dörp

Monique heeft enkele Hôrstenaren van de straat geplukt en op de foto gezet. 

Weet jij wie dit zijn? Noem de voor- en achternaam.

Wao ziede geej d’r enne vá?

33

A.

B.

C.

F.

G.

H.

I.D.

E. J.

A B C

D E F G

H I J

Stan Vissers

Joop Peeters

Joep Hoebers

Frans Joosten

Freddy Post

Suzan Verhappen-Coppers

Bram Geurts

Mieke Carr-Craenmehr

Jacques Buijssen

Frans Baltussen
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Dwárs dór Dörp

Dwárs dór dörp is altijd wat moois te zien, zo ook deze mozaïeken.

Bij welk huis vind je deze mozaïeken? Noem alleen het huisnummer.

Straatgetegel

34

A B C

Ter ere van welke gelegenheid zijn deze mozaïeken gemaakt?

D.

Wandelend door Horst zijn er genoeg plaatsen om even uit te rusten.

Waar bevinden zich deze bankjes? Noem de straatnaam.

Wengske aan wengske

35

A.

B.

C.

D.

A B C D

A. B. C.21 27 21

activiteit op Burendag door buurtvereniging

Deken Creemersstraat / Van Blitterswijckstraat

Gebr. Van Doornelaan

hoek Kranestraat - St. Josephstraat

hoek Prins Bernhardstraat - Wittenhorststraat
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Dwárs dór Dörp

Soms zie je in de gevel van een huis dat er met bakstenen een versiering is
gemaakt.

Waar vind je deze gevelversieringen? Noem de straat en het huisnummer.

Architectonisch hoogstandje

36

A.

B.

C.

D.

Waarom draagt een olifant rode sokken?
Dan valt hij niet zo op tussen de aardbeien.

Heb je wel eens een olifant tussen de aardbeien gezien?
Nee? Zie je wel dat die sokken helpen.

De olifant baart een muis

37

Ook hier in Horst zit ergens een olifant verstopt.
Weet jij waar deze olifant is te vinden?

A B

C D

Loevestraat 28

Schoolstraat 92

Herstraat 57

Americaanseweg 21

bibliotheek
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Dwárs dór Dörp

Op de foto zie je het beeld van Sint Jozef de voedstervader van Jezus. Hij is 
uitgebeeld met een werktuig omdat hij volgens de overlevering timmerman 
was. Dit beeld staat ergens in Horst in een nis in een boom.

Sint Jozef

38
A. Waar staat dit beeldje?

B. Hoe wordt Sint Jozef met dit werktuig ook wel genoemd?

Heerlijk een lekkere wandeling door Horst gemaakt. Tijdens één van de 
wandelingen kwam ik de 3 volgende zaken tegen. 

Frisse neus halen

39

A. Bij welke route kwam ik ze alle 3 tegen?

B. Hoe lang is deze route? Noem het aantal meters.

meter

A B C D

Route:

Wittebrugweg / Kabroeksebeek / Burg. Geurtsstraat

Sint Jozef Werkman

D

4430
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Dwárs dór Dörp

In Horst zijn diverse gebouwen voorzien van glas in lood. 

Maak het onderstaande glas in lood kunstwerk in de juiste kleuren en
verhoudingen af. 

Oët ‘t loëd

40
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Zeuk ut ma oêt

Vroeger werd het gedaan in ieder huisgezin, brood bakken. De ingrediënten die 
je nodig hebt om een prachtig brood te bakken zijn de volgende:

- Half pond bloem
- Half pond volkoren meel
- 0,3 liter water
- 10 gram zout
- 25 gram boter
- 15 gram gist

Dit ga je lekker kneden en daarna volgt het rijsproces dat ook prima verloopt. 
De oven die 20⁰C is, waarin je het brood bakt, verwarm je tot 100⁰C in 12 
minuten. Op het moment dat de oven 100⁰C is zet je het deeg in de oven. Op 
dat moment valt de temperatuur in de oven met 10⁰C terug. Langzaamaan komt 
de oven op temperatuur, die je dan hebt ingesteld op 200⁰C. Deze temperatuur 
bereikt de oven sinds je het deeg er in hebt gezet na 15 minuten. Daarna bak 
je het brood af in 35 minuten op 200⁰C. Op het moment dat de oven 100⁰C 
is, verdampt een deel van het water dat je gebruikt hebt bij het kneden van 
het deeg. Dit gaat geleidelijk, maar het wordt steeds meer naar gelang de 
temperatuur hoger wordt. Van 100⁰C tot 120⁰C is dit 1%, van 120⁰C tot 140⁰C 
is dit 2%, van 140⁰C tot 160⁰C is dit 3%, van 160⁰C tot 180⁰C is dit 4% en van 
180⁰C tot 200⁰C is dit 5%. In het laatste deel van het bakproces verdampt nog 
eens 6% van het overgebleven vocht.

Hoeveel weegt het brood, in grammen, als het klaar is?

Broëd bakke!

41

Mijn oom is 22 jaar ouder dan mijn neef. Over 9 jaar zal mijn oom precies twee 
keer zo oud zijn als mijn neef. 

Hoe oud is mijn oom over 3 jaar?

Is mien oem alt?

42

792 gram

38 jaar
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Veel dingen in ons dagelijks leven zien er vergroot heel anders uit. Kijk maar 
eens naar deze 10 macro-foto’s.

Zie jij wat het is?

Klein of groët?

43

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Zeuk ut ma oêt

A B C D E

F G H  I  J

walnoot

glitternagellak (in potje)

ribbelchips

pleister

zeeppoeder

aansteker

schuurspons

spuitbusmond

wieltje van passer

afwasborstel
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Het woord ‘puntje’ is een verbastering van ‘putje’. 
In de Middeleeuwen gaf men de grens van iemands eigendom aan met de 
uitdrukking ‘put ende pael’. De put was de greppel en de pael de grenspaal.
Ook bestond het werkwoord ‘puttepalen’. Dat betekende je land afpalen, met 
palen de grens aangeven.

Ontpunt deze puzzel en kom erachter wat hier staat geschreven.

Als puntje bij paaltje komt

44

Om een technisch correcte foto te maken moet de belichtingsdriehoek in balans 
zijn. Zet de missende waarde in het aangegeven hokje zoals in het voorbeeld.

Voorbeeld:

Sluitertijd 1/500, diafragma   F8    , ISO 200

A. Sluitertijd 1/250, diafragma F8, ISO

B. Sluitertijd 1/500, diafragma             , ISO 100

C. Sluitertijd 1/125, diafragma              , ISO 200

D. Sluitertijd            , diafragma F2.8, ISO 400

E. Sluitertijd             , diafragma F16, ISO 100

STOP!

45

Zeuk ut ma oêt

Als puntje bij paaltje KWAM

100

F5,6

F16

1/8000

1/60
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Dat de Molenbeek nog lang geen Waterloo is moge duidelijk zijn. Maar toch zou 
daar ook een behoorlijke zeeslag plaats kunnen vinden.

Aan jou de taak om de positie van de hele vloot in kaart te brengen. De boten 
kunnen alleen horizontaal of verticaal liggen, niet diagonaal. Om elke boot ligt 
water, de boten raken elkaar niet. De cijfers onder en naast het diagram geven 
aan hoeveel bootdelen er in liggen.

Meulebaek-battle

46

Zeuk ut ma oêt

X
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X
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Een graaf is een schematische weergave van knooppunten en verbindingen. 
Grafen zijn aan elkaar gelijk als ze hetzelfde aantal knooppunten hebben en
als tussen deze punten evenveel lijnen lopen.  

Welke 2 grafen zijn gelijk aan elkaar?

Je eigen graaf vragen

47

A B C

D E

Maak de som kloppend door de letters A t/m I te vervangen door de cijfers 1 
t/m 9. Elke letter correspondeert met een uniek cijfer. De cijfers mogen maar 
één keer voorkomen in de som.

(A + B�+ C�+ D) − (E�+ F�+ G�+ H)= I�

Wal tot negen kunne telle

48

A B C D E F G H I

Zeuk ut ma oêt

A en D
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Soms zie je door alle kwissen het bos niet meer. Zo ook bij de organisatie van 
De Hôrster Kwis. Stiekem doen wij aan andere kwissen mee in de gemeente.

Weet jij wie welke kwis meespeelt?

Wie Kwist Waor?

49

1. Ruud deed mee aan de Americaanse quiz en die was niet super makkelijk.
2. Roy deed niet mee aan de Grubbenvôrster Kwis. Hij scoorde wel meer dan het laagst aantal      
    punten.
3. Narda deed niet mee aan de Hôrster kwis en ook niet aan die in Grubbenvorst.
4. Diegene die meedeed aan de Grubbenvôrster kwis had niet de eindscore behaald van 550.
5. De eindscores met 670 en 550 zijn behaald in de Grubbenvôrster kwis en IQuizut.
6. Joep’s hart gaat elk jaar sneller kloppen van de IQuizut.
7. In de super makkelijke kwis werd niet hoog gescoord. Het was lager dan 820 punten.
8. De Zearum Kwist was gemakkelijk.
9. Ingrid vond de kwis ‘normaal’ en scoorde 670 punten.
10. Bij de onmogelijke kwis werd niet het hoogst aantal punten behaald.
11. De eindscores van 550 en 820 zijn behaald door Joep en bij de gemakkelijke kwis.
12. Ruud vond de kwis onmogelijk.
13. De super makkelijke kwis was te vinden in Meerlo.

Joep:

Ruud:

Ingrid:

Roy:

Narda:

Zeuk ut ma oêt
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Onder gesproken woorden kan men makkelijk uitkomen. Als woorden op papier 
staan wordt dat een stuk moeilijker. Papier is namelijk geduldig. Maar hoe 
geduldig zijn jullie?

Opdracht:
Maak een zelfgeschreven gedicht met uitgeknipte letters. Het gedicht moet 
voldoen aan de volgende criteria:
- minimaal 20 woorden
- vier regels
- gekruist rijm
- de letters zijn in minimaal 3 verschillende kleuren
- naast elkaar staande letters mogen niet dezelfde kleur hebben
- naast elkaar staande letters mogen niet dezelfde lettergrootte hebben
- naast elkaar staande letters mogen niet van hetzelfde lettertype zijn.

Plak het gedicht op de volgende pagina en lever het in, samen met het 
Kwisboekje.

Woorden zijn winden, schriften 
verbinden50

Zeuk ut ma oêt
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Woorden zijn winden, schriften 
verbinden

Zeuk ut ma oêt

50
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Greun

Uhu-erlebnis

51 Je ziet hier een kaartje van een deel van Horst.

A. Wat geeft dit kaartje weer?
B. En de winnaar in heel Horst is?

A.

B.

KB

53 Van 1 mei t/m 1 oktober is het strandbad in Horst bij de Kasteelse Bossen open 
voor recreatie.

Wie zorgt hier dagelijks voor de schoonmaak van de parkeerplaats en het 
strandgedeelte?

Oët eige haof

52 De Gastendonk heeft dit jaar afscheid genomen van de verswinkel en richt zich 
nu volledig op het restaurant. In de gerechten gebruiken ze veelal producten uit 
eigen teelt.

Noem 2 ingrediënten uit het hoofdgerecht van juli 2021 die uit eigen tuin 
kwamen.

A. B.

Tuinvogeltelling 2021

Huismus

Broccoli, bloemkool of biet

Beej Mooren Naeve / Rendiz
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Drek schoeffele

55 Onkruid schoffel je om, om het gewas de ruimte te geven. Op de foto’s zie je 
een aantal soorten onkruid.

Hoe heten deze soorten onkruid in ‘t Hôrster? 

A.

B.

C.

D.

Watt is de uitkomst

54 Wie ze niet heeft telt al bijna niet meer mee. We hebben ons dak vol gelegd met 
zonnepanelen en deze hadden in 2020 een gemiddelde opbrengst in januari van 
1,8 kWh per dag, in februari 4,7 kWh p/d, maart 12,3 kWh p/d, april 18,5 kWh 
p/d, mei 19,3 kWh p/d, juni 22,5 kWh p/d, juli 19,5 kWh p/d, augustus 18,1 kWh 
p/d, september 14,2 kWh p/d, oktober 5,3 kWh p/d, november 2,9 kWh p/d en 
december 1,4 kWh p/d.

Wat was de jaaropbrengst van onze zonnepanelen in kWh?

Hôrster hop

56 Aan de Kabroekse beek in Horst vind je het hopveld van de Hôrster Beer 
Brouwers. Met hun eigen geteelde Hôrster hop brouwen zij hun speciaalbieren.

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2021 en beantwoord de vraag in het 
filmpje van de Hôrster Beer Brouwers.

Greun

A B C D

4288 kWh

Schietmeld

Vaerkesblaad

Stoebe

Puine

A D E G H I J K



37 001

Als de natuur je roept

57 Deze afbeelding is onlosmakelijk verbonden met een bepaald evenement.

A. Om welk evenement gaat het?
B. Wanneer vond het evenement in het najaar van 2021 plaats?

A.

B.

Groen bezig

58 Groen is helemaal in. Een mooi voorbeeld daarvan vind je in het gebied rondom 
‘t Gasthoês dat groen is ingericht. Maar ook op andere plaatsen in Horst waren 
ze al lang groen bezig.

Waar vind je deze groene gevels? Noem straatnaam en huisnummer.

A.

B.

C.

D.

Greun

A B C D

Schadijkse trail / Trail running

16 oktober 2021

Zegersstraat 27

Van Merwijckstraat 37

Doolgaardstraat 43

St. Josephstraat 24
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Obmerkelijke vergissingen

59 Een spelfoutje maken we allemaal weleens. Zeker als we snel een berichtje 
willen typen en er niet eerst de spellingcontrole overheen laten gaan. Nu 
is dat nog niet zo erg, want dat leest verder toch niemand. Maar soms 
worden er opmerkelijke spelfouten gemaakt op plaatsen waar je dat niet zou 
verwachten.   

Aan welke straat in Horst ligt de brug waarbij dit bordje is geplaatst?

ReichsAusschuss für Lieferbedingungen

60 Het afgelopen anderhalf jaar is er flink geklust in en om huis, de verf was niet 
aan te slepen! Daarbij kan een kleurenwaaier met verfstalen natuurlijk niet 
ontbreken. In de envelop vind je een stukje van zo’n verfstaal. 

Wat is de RAL-code van deze kleur?

Greun

Kreuzelweg

RAL 6018
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Sport & Veriëniginge

Noëjt op iën paerd wedde

61 Binnen de Wittenhorst-selectie (destijds Wittenhorst 1, 2, 3) werd er in het 
eerste decennium van deze eeuw ieder jaar een weinig lucratief kansspel 
georganiseerd. 

Je kon aan het begin van het seizoen je eigen team samenstellen met spelers 
uit Wittenhorst 1, 2 en 3. Daarmee kon je per gespeelde wedstrijd punten 
verdienen.  De punten werden o.a. verdiend als jouw spelers een wedstrijd 
wonnen of een doelpunt maakten. Ook konden er minpunten gescoord 
worden bij een eigen doelpunt of bij een gele of rode kaart van jouw spelers. 

Aan het einde van het seizoen was er dan een prijs voor de beste “gokkers”.  

A. Wat was de naam van dit fenomeen?
B. Wie was de winnaar van de eerste editie in seizoen 2003-2004?

A. B.

Op enne alde f...leugel motte het liere

62 Sinds de verbouwing van het Gasthoês staat bij de Muzikantine een mooie 
vleugel.

A. Wie had deze de laatste jaren in zijn bezit?
B. Van welke fabrikant komt deze vleugel?

A.

B.

(Wittenhorst) Super Elf Rick Janssen

Dokter/familie Holthuis

Blüthner
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Spel met ballen

63 Op 10 september 2021 is de nieuwe accommodatie van de Hôrster
jeu-de-boules club officieel geopend. 

Welke kleur bal ligt het dichtst bij het butje?

Verklaar u nader

64 Je ziet hier een topografische kaart met kleuren, maar zonder titel en legenda.

Wat wordt er door middel van deze kleuren duidelijk gemaakt?

Vur ‘t zinge de kerk ín

65 Kinderkoor Igona verzorgt regelmatig de heilige mis op zaterdagavond in de 
Lambertuskerk.

Wat is de betekenis van de naam van kinderkoor Igona?

Sport & Veriëniginge

geel

Einduitslag EK-voetbal 2020-2021

In Gods Naam
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Komt dat schot

66 Het nemen van een strafschop is een kunst op zich. Hoewel de bal op slechts 
11 meter van het doel ligt en de keeper het enige obstakel is, is het een hele 
prestatie om de bal in het doel te krijgen. 

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2021 en bekijk de fragmenten.

Gaat de bal erin of niet? Kleur de bal groen (raak) of rood (mis).

A B C D E

De cirkel is rond

67 Is het je al eens opgevallen dat binnen de talloze sporten die er zijn heel veel 
(halve) cirkels voorkomen? In deze afbeelding zijn vier sporten met elkaar 
versmolten tot één cirkel. 

Van welke vier sporten is hier een gedeelte afgebeeld?

A.

B.

C.

D.

Sport & Veriëniginge

A B

C D

raak raak raakmis mis

360 ball

beugelen

BMX

curling
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Zet ‘m op!

68 Met maar liefst 36 medailles behaalden de Nederlandse sporters een 
waar record op de Olympische Spelen in Tokio afgelopen jaar. Ook de 
paralympische sporters waren heel succesvol in Tokio met 59 medailles. 
Vanwege de coronamaatregelen konden familie en bekenden niet mee naar 
Tokio. Er werd dus volop gejuicht en aangemoedigd vanuit de huiskamer. 

Hier zie je vijf van deze huiskamers. Noem de naam van de sporter die 
aangemoedigd wordt.

A B

C

E

D

A.

B.

C.

D.

E.

Sport & Veriëniginge

D

Diede de Groot

Jeffrey Hoogland

Merel Smulders

Sifan Hassen

Mitsch Valize
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Hovoc, Hovoc nummer ïen

69 Heren 1 van volleybalvereniging Hovoc is in de vorige eeuw uitgeroepen tot 
sportploeg van het jaar in de gemeente Horst.

A. In welk jaar was deze uitreiking?
B. Wie reikte de prijs uit? Noem voor- en achternaam.

A. B.

Schaken

70 Dankzij de samenwerking van een aantal partijen is op het Lambertusplein 
een schaakspel geplaatst.

A. Noem de vijf partijen die hiervoor samenwerken.
B. Wat weegt het zwarte paard?

Sport & Veriëniginge

A.

B. gram

1995 Romé Fasol

Passie/Grøn

Gember

Schaakvereniging Horst

Gemeente Horst aan de Maas

Centrum Management

3862
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Stik toch de moord

71 Afgelopen jaar hebben de vrijwilligers van Huys ter Horst op verschillende 
avonden een “moorddiner”  georganiseerd. Onder het genot van lekker 
eten en drinken werd een toneelstuk opgevoerd. Hierbij moest het publiek 
achterhalen wie de dader was.

A. Wat was de naam van het slachtoffer?
B. Waarmee werd de moord gepleegd?

A. B.

Enne schonne gaevel

72 Voor de eerste keer in de geschiedenis van het Hôrster Carnaval konden de 
drie dolle dagen in 2021 geen doorgang vinden. Om dit volksfeest toch niet 
geheel aan onze neus voorbij te laten gaan, hield CV D’n Dreumel in de weken 
rondom Carnaval een gevelversieringswedstrijd .    

A. Wie won de prijs voor de mooiste gevel?
B. Wat zat er bij onderstaande raamdecoraties verstopt onder het logo?

A. B.fam. Kohlen / fam. Joosten / fam. Versleijen puzzelstukje van De Hôrster Kwis
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Hoe lang is ow potloëd?

73 In 2021 leverde het stemmen voor de Tweede Kamer letterlijk wat op; het rode 
potlood mocht je mee naar huis nemen.

Hoe lang was dit stempotlood (in mm) direct na het stemmen?

Platanenaanplantplan

74 De welbekende Platanen in het centrum van Horst zijn terug van weggeweest. 
Een aantal is verhuisd naar Venray.

Waar stonden de overige bomen tijdens de renovatie van Kloosterhof?
Noem de straatnaam.

Âchterum is kermis

75 In de zomer van 2021 was het in 7 tuinen “âchterum kermis”.

Wat waren de adressen van de volgende tuinen? Noem straat en huisnummer.

Tuin 1.

Tuin 3.

Tuin 6.

Tuin 7.

84 mm

Schoolstraat

Gasthuisstraat 19

Americaanseweg 66a

Burg. Geurtsstraat 6

Gebr. Van Doornelaan 3
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O de vrouw

76 Op Internationale Vrouwendag in 2021 zag je in Horst een ode aan de vrouw. 
Dit was te zien bij de voormalige etalage van bakkerij Gommans. 

Welke vrouw stond hier centraal? Noem de voor- en achternaam.

Náchtwerk

77 Op zondag 17 oktober 2021 werd de volgende alarmmelding via P2000 
gedaan.

Waarvoor werd de brandweer opgeroepen?

Leve de koning

78 Sinds de invoering van de Koningsspelen in 2013, worden deze spelen jaarlijks 
opgeluisterd door een liedje van Kinderen voor Kinderen.

Luister het fragment op www.dehorsterkwis.nl/vragen2021. 
Welke 4 liedjes van de Koningsspelen hoor je in de mix?

A.

B.

C.

D.

Lovely Brinkhaus

jongeren bevrijden uit hoogwerker

Energie (2015)

Pasapas (2019)

Hupsakee (2016)

Zij aan zij (2021)
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Wat is er harder dan...

79 Op 27 november mochten we Sinterklaas weer verwelkomen in ons dorp. Op 
een open vrachtwagen maakte hij een tocht door Horst.

A. Op welk vervoersmiddel gingen twee pieten voor de stoet uit?

In het oude raadhuis was in de sinterklaasperiode een pietenslaapkamer 
ingericht. 

B. Waar lag de vloer mee bezaaid?

Rond de kerstdagen worden huizen en tuinen vaak flink versierd. Het ene huis 
is nog bonter versierd dan het andere. 

Waar in Horst kon je deze versierde huizen en tuinen vinden?
Noem straatnaam en huisnummer.

Daan goon de lempkes aon

80

A.

B.

C.

D.

A B

C D

Solex

kleurplaten / tekeningen

Gasthuisstraat 12

Henri Dunantplein 17

Jan v. Eechoudstr. 16

Helmesstraat 19
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Ván alles wát

“Wie maakt me los?” was ooit een normale uiting waarmee marktlui hun 
koopwaar probeerden aan te prijzen. Tegenwoordig wordt er flink wat op los 
geïnfluencet op Instagram of Facebook. Maar herkennen jullie deze influencers 
nog van de TV reclamespotjes?

Welk merk wordt er aangeprezen?

Wie maakt me los!

81

A.

B.

C.

D.

Volgens experimenteel carnavalscollectief D.O.R.S. zijn er mensen waarvan het 
hoofd op een boterham lijkt.

Op www.dehorsterkwis.nl/vragen2021 kun je luisteren naar een muzikale ode 
aan dit fenomeen.

Hoe vaak komt het woord “bôtterhammekop” voor in dit liedje?

Bôtterhammekop

82

A

C

B

D

ANWB

Punica

Apeldoorn Verzekering / 
Centraal Beheer

Steradent

34 x
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wBeeld een beroemd schilderij uit met minimaal één teamlid en drie huis-, tuin- 
en keukenvoorwerpen en maak hiervan een foto. 
Stuur deze foto naar ons via foto@dehorsterkwis.nl en post deze op
Facebook en tag De Hôrster Kwis. Doe dit vóór 22.00 uur. 

Heej heej weej zien een schildereej

83

Let op:
- Voeg bij de mail een foto van jullie schilderij en            
  een foto van het originele schilderij.
- Zet als onderwerp van de mail jullie teamnummer.
- In de mail benoem je de drie gebruikte 
  voorwerpen.

Vinyl is weer helemaal hip. Misschien heb je dit originele Hôrster pletje ook nog 
wel in de platenkast staan.

Noem de titel en artiest. 

Hôrster pletje

84

Over het nieuwe hundje op het Lambertusplein is een hoop gezeik geweest. 
Maar is dat wel terecht?

A. Zeikt het nieuwe hundje meer of minder dan het oude hundje?
B. Hoeveel zeikt het nieuwe hundje in deciliter per beurt?

Wat een gezeik 2.0

85

A. B.

Ván alles wát

"De Verdreven Piraat"

Horster Piratenkoor V.R.A.H.

minder 4 - 5 dl
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Deze steen ligt aan de Gastendonkstraat tussen het gras.

A. Wat was de functie van deze steen?
B. Wat betekenen de letters GH? 

Kei

86

A.

B.

Het niveau van de Bodyguard-vragen zonk na vijf jaar wel heel hard naar de 
bodem. Daarom is het tijd voor wat nieuws: Titanic.

Welke tijd geeft de klok in de Grand Staircase aan als Jack er voor de eerste keer 
langs loopt?

Bodyguard goes Titanic

87

Ván alles wát

grenssteen

Gemeente Horst

7:05 of 19:05 uur
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Op 1 januari 2002 werd de euro ingevoerd en was de gulden verleden tijd. 
Inmiddels 20 jaar geleden en nog steeds zijn er personen die terug rekenen.
Wij zijn benieuwd wat er nog uit jullie rommellades tevoorschijn kan komen. 

Maak met potlood een wrijftekening van een originele rijksdaalder op een dun 
los vel papier en plak deze in het hokje hieronder. 

Stuiver, dubbeltje, kwartje

88

Om je boodschap nog duidelijker of leuker te maken kun je gebruik maken van 
smileys of emoji. Wij hebben ook een boodschap voor jullie.

Wat staat hier?

Smile!

89

Ván alles wát

Eigenlijk is De Hôrster Kwis altijd op 28-12 maar vandaag een keer niet!
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Voor deze opdracht moet je de meest beweeglijke persoon sturen.
Kijk op www.dehorsterkwis.nl/vragen2021 voor de juiste locatie en tijdstip.

Neem deze pagina mee!

Stresskip

90

Ván alles wát
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Geheime Proef
Zorg dat er één persoon van je team om klokslag 19:00 uur bij ’t Gasthoês is. 
Het is van groot belang dat je de volgende zaken meeneemt:

- Deze pagina, volledig ingevuld
- Een fiets met goede verlichting
- Warme kleding waarmee je een uurtje buiten kunt zijn

TIP: Stuur iemand die geen bord voor zijn kop heeft.

Teamnummer:    

Teamnaam:        


