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De Hôrster kwis 2022

Beste deelnemers,

Slechts 277 dagen geleden vond de vorige editie van De Hôrster Kwis plaats en nu zitten jullie alweer 
klaar voor de 7e editie van De Hôrster Kwis. Van twee jaren zonder kwis, naar twee kwissen in hetzelfde 
jaar!

Vol trots presenteren we jullie het kwisboekje van De Hôrster Kwis 2022. In een relatief korte periode 
hebben we weer een mooie verzameling vragen en opdrachten weten te verzinnen. Ook hebben we 
besloten om één categorie, en daarmee 10 vragen, weg te laten. Zo hopen we dat jullie nog meer plezier 
aan de kwis beleven en zelfs een keer tijd hebben voor een hapje of een drankje tussendoor. Naast de 
bekende categorieën hebben we dit jaar één thema-categorie: “Drukwerk”. Druk, gedrukt, verdrukt, 
afgedrukt, werkdruk, indruk, afdruk, opdruk, al het mogelijke drukwerk passeert de revue.

De Hôrster Kwis wisseltrofee is op dit moment in handen van het team “71%”. Zij wisten de eerste prijs 
al drie keer in de wacht te slepen! 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 zouden we 
deze kwis onmogelijk kunnen 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, op vrijdag 27 januari 2023.

Maak er een geweldige, leerzame en gezellige avond van. Heel veel succes!

Vriendelijke groet namens de organisatie,
 
Joep Versleijen
Voorzitter Stichting De Hôrster Kwis
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001Hoe 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 20:00 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 23:00 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 is op vrijdag 27 januari 2023 bij Liesbeth’s Grand Café. Op die avond 
worden ook de prijzen uitgereikt en krijg je het antwoord op alle vragen. 
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001Jokerblad

Hôrster 
Historie

Dwárs dór Dörp Róndum Hôrs

Hôrs 
Anno 2022

Ván alles
wát

Sport & 
Veriëniginge

De vragen zijn verdeeld in 9 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.

Drukwerk

Teamnaam:

Zeuk ut 
ma oêt
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001Vrienden van
De Hôrster Kwis

hosting
FOXXL

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

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

077-3986426   www.horstverhuur.nl 
info@horstverhuur.nl 
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ROEFFEN PEETERS
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001Hôrster Historie
w

01
Kruidenier aan hoês
Catharina van Helden-Smits, ook wel de “laam Trien” genoemd, ging in vroegere tijden met 
een handkar met kruidenierswaren langs de deur. Bij iedere klant begon ze met hetzelfde 
verkooppraatje. 
 
Hoe luidde dit?

02
Kiender, kiender, kiender
Ergens in de jaren 40 van de vorige eeuw, werd er in Horst een drieling geboren, wat zelfs 
landelijk nieuws werd.
 
A. Wat is/was de achternaam van deze drieling? 

Fien zalt heb ik ok

Van Wegberg

B. Op welke datum zijn ze geboren?

05-07-1948 

03
Hôrs gruit
Na de Tweede Wereldoorlog groeide de gemeente Horst gestaag. Ook op het gebied van 
industrie was er een groei te zien. 
 
Wat was de naam van het derde bedrijf dat zich na de Tweede Wereldoorlog in Horst 
vestigde?

Vialis
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Wat giet det toch snel
In Horst wordt er nog zoveel gebouwd dat je al snel niet meer weet hoe het was.04

B. In welk jaar kwamen de eerst bewoners in de Van Merwijckstraat te wonen?

A B

C D

A - C - D - B      (1925/1936/1965/1973)

1994

Hôrster Historie

A. Zet de foto’s in chronologische volgorde en begin bij de oudste. 
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Frietkräöm
In Hôrst deden we vroeger nog niet aan De Gezondste Regio. 
Veel frietkräöm in Hôrst hebben inmiddels een andere naam of bestaan niet meer. 
 
Welke frietkräöm zijn dit? Noem er 10.

05
- Cox       - De Kei
- Wilhelmientje    - Plaza Wilhelmina
- t Träpke      - Kwalitaris?
- La Venezia     - Trilly
- Patatje van Matje - Joosten  - Noordsingel

Alde munten
Ken je dat, na een avondje stappen vind je nog een muntje of consumptiebon in ow 
bóksetaes of fliêske. 
 
Stop in het bijgevoegde zakje niet meer geldige consumptiebonnen of -munten van 4 
verschillende Hôrster horecagelegenheden, evenementen of organisaties.

06

Hemel op aarde
07

B. Wat zorgt ervoor dat het doopvont op dit moment nog gebruikt kan worden?

In 2019 kwam de film ‘Hemel op Aarde’ uit van Horstenaar Arie Stas en Theei Custers 
uit Lottum. De film vertelt het prachtige verhaal van de kerk in Horst. Het oudste 
interieurstuk uit de kerk is het doopvont van 1150. 
 
A. Welke functie kreeg het doopvont bijna in 1944?

Hôrster Historie

Als puinverharding.

Een tinnen vak, omdat het vont niet meer waterdicht is na de 
schade uit de oorlog
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Loëd um ald glaas
Dit glas in lood raam hangt nu in de Librije. Voorheen heeft het ergens anders gehangen. 
 08

B. Waar heeft dit raam vanaf 1961 gehangen? 

A. Wie maakte dit glas-in-lood raam?

Aovergespaote
Menig Hôrstenaar herkent oude fabrieken aan hun logo. 
 
A. Welke bedrijfsnaam hebben we overgespoten in het onderstaande logo?

09

B. In welk jaar werd deze B.V. opgericht?

Hôrster Historie

Bert Coppus

Jacob Merlo Mavo Horst

Gebr. Douven

1972
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Kastiel
Zorg dat één persoon zich stipt om 19:00 uur meldt bij Kasteel Huys ter Horst voor een 
uniek bezoek aan het kasteel. Kom met de fiets, neem deze bladzijde mee en zorg dat je 
op tijd bent, anders is de poort toe!

10

A

B

C

D

E

Hôrster Historie

Vis

Trebuchet

Frans Clemans vaon Furstenberg, Charlotte

Johan II van Wittenhorst oftewel Johan de Jonge

Multi Media Kasteel
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001Dwárs dór Dörp
Toegang met beperkingen 
Het ene gebouw is beter toegankelijk dan het andere. 
 
Waar in Horst worden rolstoelers op deze manier getergd? Noem straat en huisnummer.

11

Wat un ge-emmer
Horst is al een aantal keer uitgeroepen tot Nederlands kampioen afvalscheiden. 
 
Hoeveel verschillende soorten groene gemeentelijk GFT-afvalemmertjes zijn er in omloop 
binnen de bebouwde kom in Hôrst?

12

Gasthuisstraat 25

4 soorten
10 ltr met ijzeren handvat
10 ltr met plastic handvat
22 ltr
23 ltr
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Ik pas effe
Kleren maken de man. Of vrouw. 
 
In welke winkels vind je deze pashokjes?

13

A

B

C D

A

C

B

D

Dwárs dór Dörp

   Vrouw

   Van Dal
   Cleopatra

   Shoeby



13

001

A. Beginpunt

Wat een bende!
Je ziet hier een route van A naar B. De kaart is echter weggevallen. 
Herken jij de route? 

Noem het beginpunt (A) en het eindpunt (B).

14

B. Eindpunt

Witte huus
Langs de Venrayseweg in Horst staan veel huizen die wit zijn. Dit doet men vaak om het 
verschil in kleuren steen te camoufleren of om het huis mooier te maken. 
 
Ga er op uit en tel het aantal witte huizen vanaf de verkeerslichten bij de Noordsingel tot 
de verkeerslichten bij de Wittebrugweg, zowel aan de westzijde als aan de oostzijde.

15

A

B

Oostzijde:

Westzijde:

Dwárs dór Dörp

Basisschool de Weisterbeek

Kindcentrum de Bende

9
6
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Spaarde geej ok zegels?
Je ziet hier 5 foto’s van medewerkers uit Hôrster supermarkten. 

Herken je ze ook in hun eigen kleding? Noem de naam van de supermarkt waar ze
werkzaam zijn.

16

A

B

C

D

E

A B C

D E

Dwárs dór Dörp

Albert Heijn
Lidl

Plus

Polo Smak

Jan Linders
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Aan een juten draadje hangen
Dwárs dór dörp vind je dit schôn plenkske. 
 
A. Wat is het onderwerp van dit plankje?

17

B. Wat is het adres? 
    Noem straat en huisnummer.

Monsieur Minutieus
Stuur jullie meest trefzekere monsieur (m/v/x) naar Slijterij Weijs. 
Hier staat een verfijnde uitdaging te wachten. 
 
Kijk op www.dehorsterkwis.nl/vragen2022 wanneer jullie team aan de beurt is.

18

Dwárs dór Dörp

Weerbericht 
(het weer)

Benderstraat 14
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Huisje Boompje Wally
Ga naar Huisje Boompje Feestje. Marleen heeft in de etalage een aantal kleine Wally’s voor 
jullie verstopt. Zoek en tel ze en vul hieronder het aantal in.19

D’n architect
Je ziet hier 2 tekeningen van architect Daan Hesen, van Hôrster huus die inmiddels 
gebouwd en opgeleverd zijn.20

Dwárs dór Dörp

A

B

Noem straat en huisnummer waar je deze woningen kunt vinden.

 Kranestraat 49A

B Schoolstraat 78A

            88
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Mariakroon

21 Met wat fantasie zou je hier een Mariakroon in kunnen zien. Maar dat is het niet. 
 
Weet jij wat het wel is? Vul A t/m I in.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Wat erg veel nummers!
22 Je ziet hier een kaartje uit de omgeving van Melderslo. 

 
Wat betekenen deze nummers?

Gerigistreerde grondwaterputten 
voor landbouwkundige doeleinden.

Sint Jozefkerk
Sint Johannes Evangelistkerk

Sint Lambertuskerk
Sint Gertrudiskerk
RK. Kerk Sint Oda
RKK Onze lieve Vrouw Ten 
Hemelopneming

Sint Hubertuskerk
Sint Fabianus en 
Sebastianus kerk
Heilige Theresiakerk
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Miëterikse melkkoe
23 In april 1988 leverde een Meterikse koe haar 100.000e liter melk af. 

 
Wie was haar eigenaar? Noem voor- en achternaam.

Druk, druk, druk
24 Een mooie zomerdag is ideaal om met de fiets op pad te gaan. 

 
Waarom staan deze mensen hier?

Róndum Hôrs

Jan Verheyen (Mina 23, 18 jaar)

Opening Greenport fietsroute
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Silhouetjes
25 Heb je de skyline van Horst aan de Maas al gezien in ‘t Gasthoês? 

 
Geef aan welk gebouw je ziet.

A.

B.

C.

D.

E.

Beste leerling
26 Voordat het Dendron College bestond, bezocht menig Horstenaar het Boschveldcollege in 

Venray. 
 
In welk jaar verlieten onderstaande “bekende” inwoners van de gemeente het 
Boschveldcollege?

 A. Twan Huys:
 B. Egbert Derix:
 C. DJ Ron van den Beuken:
 D. Erik Beurskens:
 E. Luc Boekestijn:

Róndum Hôrs

Station America
Café Ummenthum 
(Kronenberg)

Station Horst-Sevenum

De Locht Melderslo

Oud gemeentehuis 
Grubbenvorst

1977
1988

1988
1981

1978 - Was een andere Luc Boekestijn
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Plekske vaan herinnering

27 Veel van de kernen van de gemeente Horst aan de Maas hebben een plekje van 
herinnering. Het is vaak een plek die veel bezocht wordt door de inwoners, of die 
bezongen wordt in een carnavalslied. Iedereen in het dorp kent deze plek.

Je ziet hier 4 foto’s van deze plekjes, noem het dorp dat bij de foto hoort.

A B

C D

A

C

B

D

Griendtsveen

Sevenum

Melderslo

America
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Kirchen

28 Op het einde van de oorlog in 1944 waren de kerken van Horst, Meterik en Melderslo bijna 
totaal vernield door oorlogshandelingen. Ook de kerken van Griendtsveen en America 
waren zwaar beschadigd. Alleen de kerk van Hegelsom stond nog grotendeels overeind.

A. Wie heeft ervoor gezorgd dat deze kerk niet is opgeblazen?

B. Wat heeft hij gedaan om dit te voorkomen?

De Duitse commandant van het “Sprengkommando”

Nadat hij de soldaten had weggestuurd, heeft hij de dragen van de 
springlading doorgeknipt.
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Ik heb je voor het eerst ontmoet...

29

A B

C D

A

C

B

D

In onze gemeente Horst aan de Maas zijn veel prachtige watergangen te vinden. 
Dronefotograaf Roel heeft er een aantal voor ons vastgelegd.

Noem de naam van de watergang en de plaatsnaam.

Blakterbeek - Kronenberg Broekhuizer Molenbeek - 
Breokhuizen

Gekkengraaf - 
Grubbenvorst

Griendtsveenkanaal - 
Griendtsveen
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Wal betale wah

30 Langs sommige wegen kun je eigen gekweekte spullen kopen. Hier zie je 4 voorbeelden.

Waar kun je deze vinden? Noem de straat.

A

B

C

D

B.

C.

A.

D.

Bosstraat

Meerlosebaan

Zwarteplakweg

Americaanseweg
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Dao kriede oetslaag vá

31 Op de Uitslagenavond van De Hôrster Kwis krijg je op alle vragen het antwoord. Dit jaar 
kreeg je op twee vragen geen antwoord.

Welk vragen waren dat? Noem er één. Een omschrijving van de vraag is voldoende.

Slumste Hôrstenaar
32 Dit spelletje ken je vast wel uit het programma De Slimste Mens. Nu gaan we op zoek naar 

de Slumste Hôrstenaar. 
 
Vier woorden horen bij elkaar, we zoeken drie verbanden.

1

2

3

kerk-parachute-brandweer-gluten= 
Sinterklaasintocht

kleedje-speelgoed-zondag-augustus= Kindermarkt

kunststof-chocomelk-ijzers-muts = Schaatsbaan

Rekenvraag
Moorddiner Kasteel
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Laot mar weije
33 We hebben heel wat wind gehad in februari. 

In vier dagen tijd raasden Dudley, Eunice en Franklin over ons land. 
Op de afbeelding, die gemaakt is rond 18.00 uur, zie je er een van.

Hôrs Anno 2022

Weet je welke van de drie? Noem de naam.

Storm Franklin
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Laesplaenkske

34 Al wandelend door de Hôrster natuur werd me iets aangeboden, op voorwaarde dat ik er 
ook iets voor terug deed. 
 
Wat werd mij aangeboden?

Spetterende start
35 In het verder gortdroge voorjaar van 2022 was op 7 mei het Rundje um ut Hundje. Maar 

precies bij de start van de jongste deelnemers viel het met bakken uit de lucht.

A. Op welke datum vóór 7 mei was de laatste dag met regen in Horst?

B. Op welke datum ná 7 mei was de eerste dag met regen in Horst?

Een stok

26 april

11 mei
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Horst aan de Mallets

36 Op zondag 13 november gingen 5 slagwerkgroepen uit de gemeente Horst aan de Maas 
de muzikale strijd met elkaar aan, met als doel het winnen van de ‘Horst aan de 
Mallets’-beker.

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2022 en beluister de fragmenten.
Welke slagwerkgroep hoort bij welk fragment?

A.

B.

C.

D.

E.

Drumband Jong 
Nederland Horst

Drumband 
Eendracht Melderslo

Drumband 
Concordia Meterik

Drumband Koninklijke 
Harmonie Horst

Harmonie St. Joseph - 
Grubbenvorst
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Lit!

37 Deze plek is ontzettend lit. Iedereen met swag wil hier shine. Anyway.

Bekijk de pic.

A. Hoe heet deze ruimte?

B. Wat is de naam van de organisatie die dit heeft opgezet?

Queen in ‘t Plat
38 In juni vond in de Mèrthal de voorstelling Queen in ‘t Plat plaats. We gaan er vanuit dat je 

met het tekstbukske nog dagelijks onder de douche staat.

Voor welke 2 evenementen werd reclame gemaakt in het tekstbukske van Queen in ‘t Plat?

- Drums Around the World
- Zomer finale / Grand Round Band / 
Kindermarkt / Live F1

TikTokRoom

Nixx 12 t/m 15 jaar
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Op d’n datum
39 Op de foto zie je een flesje met de houdbaarheidsdatum van vandaag. Zoek een gesloten 

flesje, potje of blikje met deze houdbaarheidsdatum.

Toon het bij het inleveren van het kwisboekje (en neem het daarna weer mee naar huis).

Hôrs Anno 2022

25 jaor De Wekkerradio!
40 Op zondag 6 november vierde het radioprogramma De Wekkerradio haar 25-jarige 

jubileum. Louis en Veronique werden uitgebreid in het zonnetje gezet en Louis kreeg zelfs 
een lintje! 
 
Er was een boordevol programma met optredens van lokale artiesten, maar één band 
heeft helaas op het laatste moment af moeten zeggen. 
 
Wat is de naam van deze band?

Marshmellow Moonshine
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Te zijn of niet te zijn, dat is de kwestie

41 Dit jaar speelde een heel aantal amateurs uit de verre regio mee in een groot 
toneelspektakel in de buitenlucht. Daar waren ook 2 jongens bij uit de gemeente Horst aan 
de Maas, ze speelden de rol van Thies.

A. Wat zijn de namen van de jongens?

B. Wat is de taak van broeder Wees tijdens de voorstelling?

Swinghints
42 Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2022 en bekijk de fragmenten. 

Je ziet hier Janne, Indi en Jip van dansschool Mylagro Nederlandstalig muzieknummers 
uitbeelden. 

Noem de 5 titels.

A.

B.

C.

D.

E.

- Tijmen Geurts 
- Koen Schamp

Hij leidt het publiek rond in Trichterbosch waar het verhaal 
zich afspreelt. Hij is de verteller.

Je krijgt die lach niet van mijn gezicht

Stil aan de overkant

Ademnood

Blijven slapen

Kom van dat dak af
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Prinseraoje

43 Ieder jaar is het weer spannend, wie wordt de nieuwe prins van Horst? Hoe zal de nieuwe 
prins van D’n Dreumel dit jaar weer uitkomen?

Bekijk de foto’s van de proclamaties en benoem de prinsen (bijvoorbeeld prins Rinus I).

C

E

BA

D

A.

B.

C.

D.

E.

Prins Koen II

Prins Geert II

Prins Paul III

Prins Rob I

Prins Sjaak I
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Hoe overleef ik (synchroonzwemmen)

44 De synchroonzwemmers van HZPC hebben in april dit jaar een leuke show gegeven om 
buitenstaanders in hun wereldje mee te nemen.

Hoeveel synchroonzwemmers lagen er bij de openingsdans in het water?

In ‘t Zunneke
45 Tijdens het kindervakantiewerk werden er twee personen op de bühne in het zonnetje 

gezet vanwege hun langdurige inzet als vrijwilliger.

Wie waren dit?

Peter Janssen     &      Lieke Martens

40
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Jan ok?

46 Je ziet hier zo’n 30 tinten blauw. En grijs.

Wie is de persoon die we verstopt hebben achter het logo? Noem zijn naam.

Kampioen!
47 In het seizoen 1992/1993 werd Wittenhorst heren 1 kampioen in de derde klasse D. Er werd 

natuurlijk flink gefeest in het clublokaal Van Heijster en tijdens dit feest zorgt de keeper 
van Wittenhorst, Pascal Billekens, voor een opmerkelijke actie.

Wat deed hij?

Geert Martens

Keeper Pascal Billekens vroeg zijn vriendin Yvonne Vogelsangs ten 
huwelijk
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Sportvelden in vogelvlucht

48 De meeste sportvelden zie je op maaiveldniveau, maar herken je ze ook vanuit de lucht in 
het donker?

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2022 en bekijk de fragmenten.
Welk sportpark zie je in welk fragment? Benoem de naam van het sportpark.

A.

B.

C.

D.

E.

Sportpark ‘t 
Spansel - Sevenum

Sportpark Oud Aast 
- Lottum

Sportpark De 
Vonckel - Meterik

Sportpark Kerkebos 
- Swolgen

Sportpark Het Venneke 
- Broekhuizenvorst
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001Sport & Veriëniginge
Help d’n Dreumel

49 Zoek een prins of prinses in je team.
Schrijf een proclamatie van minimaal 5 regels.
Roep je prins of prinses uit in een act van maximaal 1 minuut
Zet dit op film en Whatsapp deze naar 06-10890041

Tama
50 Dit jaar vond het WK voetbal plaats én waren we er bij! Wat een pret met de talking 

drums van Senegal. Elk WK heeft tegenwoordig zijn eigen bal en themalied. Herken jij 
onderstaande ballen en de themaliederen in de geluidsbestanden op www.dehorsterkwis.
nl/vragen2022?

Koppel de juiste bal aan de vier fragmenten.

Fragment A

Fragment C

Bal:

Bal:

Fragment B

Fragment D

Bal:

Bal:

L Q

T S
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001Ván alles wát
Goejde geej ‘m nag vól?

51 Tegenwoordig is benzine goud geld waard. Als je goed zoekt vind je misschien nog wel 
oude benzine in de grond in Horst. 
 
Voordat de A73 werd aangelegd, lag er een tankstation aan de Venloseweg in Horst. 
 
Wat was de naam van dit tankstation?

Huh, zaog ik dát good?
52 Op onze jaarlijkse filmavond keken we dit keer naar de geweldige film Pitch Perfect 2. Bij 

het optreden van Das Sound Machine, in de finale, is een fout te zien.

Wat klopt er niet?

Lang leve de koning en de ...
53 Voorafgaand aan Koningsdag 2022 vroeg een oud-Hôrstenaar in de media aandacht voor 

een vergeten Koninklijk geschenk.

A. Wie is deze oud-Hôrstenaar?

B. Welk pseudoniem gebruikt hij rond carnaval?

D’n Dreumel & De Venlose Weg

Verkeerde vlag België - Duitsland

Toon Jenniskens

Tonia
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Musse
54 Ken jij deze musse? 

Noem de Hôrster naam.

Ván alles wát

B

D

A

C

A

C

B

D

Merling

Jiets - Koarezeiker

Sproan

Bi-jepikker
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001Ván alles wát
Kaartje leggen

55 Leg jij ook graag een kaartje? Wij konden niet kiezen…

Noem de 10 kaartspellen die bij de afgebeelde kaarten horen.

A

B

C

D

E
F G

H

I

J

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Mamma Mia

Uno Junior

Jatten

Kakkerlakken salade

Ticket to ride cardgame

Beverbende

King Fridge

Sushi Go

Koehandel

Frank’s zoo
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Sjasam
56 Vaak wordt Shazam gebruikt om een liedje te herkennen. Maar herken je deze Hôrster 

tekst, nu netjes in het ABN:

Jij staat er zo verlaten bij
ooh kom toch bij mij staan
ik voel me toch zo goed
bij jou, ik krijg er kriebels van

A. Welk liedje is dit?

Ván alles wát

B. Wie schreef de tekst en muziek?

Klöts
57 In onze houtkachel stoken wij wat af. Massa’s hout worden ieder jaar gezaagd, gekloofd en 

gedroogd.

Op de foto zie je vier klöts, van welke bomen zijn deze gezaagd?

B.

C.

A.

D.

A B C D

Twië Hartjes (1985)

Petri Boots

Eiken

Plataan

Berk

Appel / 
Fruitboom
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001Ván alles wát
Preuve

58 Hopelijk hebben jullie nog niet genoeg pepernoten gegeten afgelopen weken. Wij brachten 
deze Sinterklaasperiode een bezoekje aan de pepernotenwinkel van Van Delft. Bij het 
ophalen van het boekje hebben jullie vier smaken van deze overheerlijke pepernoten 
gekregen.

Welke 4 smaken zijn dit?

A

C

B

D

Ik zeej ze vleege
59 Vliegen mag dan wel schadelijk zijn voor het milieu, maar soms wil je toch iets verder 

op reis dan naar Camping De Gortmeule (overigens een dikke aanrader!). Om zo groen 
mogelijk te reizen moeten jullie een mooi vliegtuigje vouwen en laten vliegen.

- Vouw een vliegtuig van blanco A4-papier;
- Zorg voor een kleurrijk ontwerp;
- Zet het teamnummer er duidelijk zichtbaar op;
- Kom tussen 21:00 en 21:30 met je bouwwerk naar Jeu de Boules Club Horst.

Hier krijgt je vliegtuig zijn luchtdoop. Je krijgt één kans om je vliegtuig zo ver mogelijk te 
laten vliegen.

We beoordelen deze opdracht op afgelegde afstand en op design.

w

w

w

Caramel Zeezout

Cappuccino

Cookie Dough

Stroopwafel
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Twië halve hiële
60 Je ziet hier vier keer twië halve hiële. Kun je ze nog herkennen?

Noem de link tussen beide personen.

Ván alles wát

A

C

B

D

A B

C D

Broer/zusOud Vorsten

TandartsenAmbtenaren 
gemeente
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001Zeuk ut ma oêt
Eén pot nat

61 Auto-ontwerpers lijken al jaren een behoorlijk gebrek aan inspiratie te hebben, het is 
allemaal één pot nat. 
 
Herken jij de gemarkeerde auto’s? Noem het merk.

A

C

B

D

Nissan

Hyundai

Mercedes

Mitsubishi
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001Zeuk ut ma oêt

Knippe en neet plekke
64 Knip de puzzelstukjes op de volgende pagina uit en los de puzzel op. 

 
Wat krijg je te zien? De puzzel zelf hoef je niet in te leveren.

Personeelsfeestje
62 Kuub uit Horst werkt voor een internationale firma met collega’s in Sao Paolo, Mumbai en 

Doha.

Kuub mag het personeelsfeestje organiseren in 2023. Het lijkt Kuub leuk om dat in 
Nederland te doen. Het feest én de heen- en terugreis moeten plaatsvinden op dagen die 
voor iedereen een werkdag is.

Uit hoeveel dagen kan Kuub kiezen voor zijn personeelsfeest?

Cijfers, cijfers en nog eens cijfers
63 Bekijk deze reeks. 

Welk cijfer moet er op de plaats van het vraagteken komen te staan?

7 (Som = 16 heeft 7 letters)

Linnen strengen bronzen kunstwerk bij de 
Kantfabriek

61 dagen
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001Zeuk ut ma oêt
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001Zeuk ut ma oêt
Ganzenhôrs

65 Dit jaar kon je bij supermarkt Plus sparen voor een Hôrster ganzenbordspel. We zijn op 
zoek naar de snelste manier om het spel uit te spelen, dus met het minst aantal beurten.

Schrijf de nummers van de vakjes van deze snelste route op.

Nonogram
66 Hier een nonogram, los ‘m op en BAMMM!

Diverse
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001Zeuk ut ma oêt
Strepentrekker

67 Maak de woordzoeker. De overgebleven letters vormen een zin.

Gezellig in de kerstvakantie puzzelen met 
zijn allen met DHK
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001Zeuk ut ma oêt
Tweddehands kriegt ok ‘n kans

68 Hier zien jullie een Marktplaats-advertentie. Maak zelf een Marktplaats-advertentie voor 
de verkoop van een VHS-videoband, met als titel “VHS-videoband” en als verkooplocatie 
Horst. Zorg dat op de foto naast de videoband duidelijk de kaft van je kwisboekje met het 
teamnummer zichtbaar is. Laat deze advertentie minimaal staan tot 29 december 18:00 
uur.

‘t Spoor bijster
69 We hebben een liedje compleet oêterien getrokke en de afzonderlijke muzieksporen 

ergens neergezet. Zorg dat je deze sporen tegelijkertijd afgespeeld krijgt.

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2022 om de verschillende muzieksporen te vinden.

Welk liedje hoor je? Noem titel en artiest.

Abba - Thank you for the music
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001Zeuk ut ma oêt
Zeuk de puzzel

70 Omdat de meeste vragen al ingewikkeld genoeg zijn, hebben jullie het antwoord van deze 
vraag al van ons gekregen.

Zoek onderstaande “puzzelstukjes” en noteer het juiste paginanummer uit dit kwisboekje.

A

C

B

E
D

A CB

D E

Pag. 33 Pag. 52 Pag. 29

Pag. 41 Pag. 7
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001Drukwerk
Lekke of plekke

71 Spaart u ook zegeltjes? Deze vraag krijgen we in diverse winkels vaak te horen. Trek 
allemaal de keukenla en je portemonnee maar eens open...

Hoeveel van deze ongeplakte zegeltjes kunnen jullie verzamelen? Lek of plek ze hier op.

- Maximaal 10 zegels
- Elke zegel moet uniek zijn
- Meer zegels van dezelfde winkel uit een andere spaaractie zijn toegestaan

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Twedde laeve?
72 Dit jaar lazen we een artikel met een bijzondere kop in de Hallo Horst aan de Maas.

A. Welke rol dichtte Hallo Horst aan de Maas aan Thuur van den Heuvel toe?

B. Welke twee lettertypen werden er gebruikt voor het artikel?

Verzetsheld

Daxpro & BreeSerif
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Donald Duck
73 Iedereen kent ze, de strips van Donald Duck. Maar wie kent ze goed genoeg?

Noteer het nummer van de editie uit jaargang 2022 van deze fragmenten.

Drukwerk

nr 28
blz 24

nr 21
blz 14

nr 27
blz 12

nr 3
blz 10
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w

Effe noar ut vögelke kieke
74 Jarenlang kon je in ieder huishouden wel een gemeentelijke kalender aan de muur vinden. 

Deze foto’s staan in verschillende van deze kalenders.

Noem per foto het weeknummer.

Drukwerk

week 17 - 2020 week 7 - 2015

week 21 - 2018 week 52 - 2019
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001Drukwerk
Zoek het verband

75 Wat is het verband tussen deze woorden:

- Lichtje
- Rode muts
- Marianne
- Leugenaar

Mini-biebjes
76 De afgelopen jaren schoten de mini-biebjes als paddestoelen uit de grond. Een mooi 

initiatief vinden wij.

Weet jij waar deze mini-biebjes te vinden zijn? Noem de straatnaam.

B.

C.

A.

D.

A C

B

D

Drukwerk

Merelplein

Wervelstraat

Rotvenweg

Helmesstraat
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001Drukwerk
Drukke tekening

77 Ergens in deze tekening zit ons kwislogo verstopt. Vind het logo en omcirkel het zodat 
duidelijk is waar het logo staat.
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001Drukwerk
Zoek team

78 Is het jullie al opgevallen dat er een kaart in jullie envelop zit, waar naast je eigen 
teamnaam ook een andere teamnaam op staat? Zorg dat je dit andere team vindt en maak 
een foto als bewijs.

Op de foto staat:
- Je eigen teamcaptain met jullie eigen kaart;
- De teamcaptain van het andere team met de kaart van het andere team.

Mail deze foto naar foto@dehorsterkwis.nl en post de foto op Facebook en tag De Hôrster 
Kwis.
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001Drukwerk
Druk werk

79
A

C

B

D

A

C

B

D

Druk, druk, druk... vaak met werk, maar soms ook in het Hôrster verenigingsleven.

Herken jij de personen achter deze LinkedIn-profielen? Noem de voor- en achternaam.

Koen Versleijen

Laurent Smedts

Niek Nellen

Jelle Janssen
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001Drukwerk
Nouw zien de petatte gaar

80 Maak een drukwerk in het onderstaande kader, met behulp van stempels gemaakt van 
aardappelen. Het drukwerk moet verband hebben met jullie teamnaam.

Het drukwerk wordt beoordeeld op originaliteit, technische uitvoering en kwaliteit.
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001Geheime Proef
Zorg dat jullie fitste shopaholic om 20:00 uur bij het oude gemeentehuis, Steenstraat 2, is voor 
de geheime proef. Het is van het grootste belang dat hij/zij/hen deze bladzijde, een pen, een 
reserve pen en een reserve-reserve pen bij zich heeft.

Teamnummer:    

Teamnaam:        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


