antwoorden

Beste deelnemers,

Het is zover, de eerste editie van De Hôrster Kwis is een feit.
Vorig jaar december ontstonden de eerste ideeën voor het organiseren van deze kwis. Er kwamen
meteen een hoop vragen los. Hoe pakken we het aan, vinden de mensen in Horst dit wel leuk,
welke datum prikken we, wat voor logo bedenken we, hoe komen we aan sponsoren, waar worden
de kwisboekjes uitgedeeld, etc.
Het enthousiasme bleef en in februari zijn we begonnen met het concreet voorbereiden van deze
kwis. Nu zitten we in december, zijn we een officiële stichting, hebben we onze eigen website,
een eigen Facebook-pagina en liggen de kwisboekjes klaar om ingevuld te gaan worden.
Wij hebben met veel plezier en met vele uurtjes voorpret gewerkt aan het bedenken en het
opstellen van de vragen en opdrachten. Zo hebben we een mix weten te maken van makkelijkere
en moeilijkere vragen in verschillende categorieën. Daarnaast zijn er nog enkele uitdagende
opdrachten waarvoor je even de deur uit moet. We zijn stiekem wel trots op het eindresultaat en
zijn reuze benieuwd hoe de deelnemers De Hôrster Kwis ervaren.
Ons voorwerk is in elk geval niet voor niets geweest. Ruim 65 teams hebben zich aangemeld voor
deze eerste editie. Zij zullen vanavond tegen elkaar strijden om De Hôrster Kwis wisseltrofee. Welk
team heeft de meeste algemene kennis en kennis over Horst?
We zijn blij met de mensen en sponsoren die De Hôrster Kwis mede mogelijk hebben gemaakt.
Enkele mensen in het bijzonder: Wim Moorman voor wat extra kennis van vroeger, die wij nog een
beetje misten. En Kirsten Schoeber voor de grafische vormgeving van dit prachtige kwisboekje.
Natuurlijk willen we Liesbeth bedanken voor de samenwerking. Bij Liesbeth’s Grand Café moeten
de boekjes vanavond weer tijdig worden ingeleverd. Wij nodigen teams graag uit om daarna
samen na te praten op “De Hôrster Kwis afterparty”. Tevens vindt hier de uitslagenavond plaats
op zaterdag 30 januari 2016 vanaf 20.30 uur.
Wij wensen alle deelnemers een succesvolle, leerzame en bovenal gezellige avond toe.

Vriendelijke groet namens de organisatie,
Roy Keijsers
Voorzitter Stichting De Hôrster Kwis
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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.
Spel correct. Als het spellingssymbool bij een vraag staat, dan moet de spelling 100%
correct zijn. Fout gespeld = antwoord fout.

acb acb

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 lid naar De Kling op het Lambertusplein. Dat teamlid:
Moet op tijd (20:00 uur) aanwezig zijn. Te laat aanwezig = 0 punten
Is na ongeveer drie kwartier weer vrij om te gaan en staan waar hij/zij wil!
Lees goed de informatie bij categorie 10 en neem dat categorieblad 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 de categorieën “Bekende Hôrstenare” en “Dwárs dór Dörp” een tijdgebonden vraag zit. Plan deze 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 30 januari 2016 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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DE VRAGEN ZIJN VERDEELD IN 10 CATEGORIEËN.
Zet een joker in op een van de categorieën en
verdubbel de punten in die categorie!

TEAMNUMMER

TEAMNAAM

We zetten de joker
in op de volgende
categorie:
Gulle Gaevers en Geheime Proef niet toegestaan
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BEDANKT!

houtzagerij
Venrayseweg 65
5961 AE Horst

077-3981973
houtzagerijbrouwers@live.nl

HORST VERHUUR
PARTY - ATTRACTIE - FEESTTENTEN

077-3986426

info@horstverhuur.nl
www.horstverhuur.nl

4

01

‘T PÔTJE VÁN GER
In de media lezen we regelmatig over de inkomsten en uitgaven van de Gemeente Horst aan de Maas.
Welk bedrag hoort bij welke post?

4
1
2
5
3
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ÁS DE KOEWE LOEJE...
Op carnavalsdinsdag organiseerde Hovoc
een prachtige Boerenbruiloft.
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Welke kok verzorgde de stamppotten
tijdens deze Boerenbruiloft in de Mèrthal?
Noem voor- en achternaam.

Maurice Smits
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acb

DALASI
Begin dit jaar reden Herbert en
Bart voor het goede doel van
Amsterdam naar Dakar.
Wat was de APK vervaldatum van
de auto waarmee ze gegaan zijn?

5 september 2015

RUNDJE VÁN UT HUNDJE
Iedereen kent het gezegde “Hedde dôrs? Dá godde
noar Hôrs, doa stiët en hundje dát pist ow in ut mundje.”
Aangezien carnaval weer voor de deur staat wil de
bierbrouwerij in Arcen iets bijzonders doen voor de
Dreumels en Dreumelinnekes. Dat is zorgen dat er geen
water, maar bier uit het hundje komt. De leiding die vanuit
Arcen wordt aangelegd is 120 hectometer lang en heeft
een inwendige diameter van 30 millimeter.
Hoeveel centiliter zit in de leiding wanneer deze helemaal
gevuld is met bier? Rond af op hele centiliters.

848.230 centiliter
5
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BURGERNET
Deze foto is gemaakt op 20 september
rond 18:45 uur.
Wat is de letterlijke tekst van het Burgernetbericht dat hieraan vooraf ging?

Horst: gezocht i.v.m. mogelijke
diefstal fiets omgeving centrum.
Vier jongens, dragen fiets mee,
scooter zonder kenteken.
Tips? Bel nu 0800-0011
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GEZWICHT VUR MAASTRICHT?
Welke personen, woonachtig in de gemeente Horst
aan de Maas, stonden op de verkiezingslijst voor de
Provinciale Staten verkiezingen 2015?
Noem voor- en achternamen.

Rudy Tegels, Sevenum (CDA)
Ger Verstraelen, Tienray (CDA)
Mimi Clabbers-Giebels,
Broekhuizenvorst (CDA)
Roy Bouten, Horst (PvdA)
Aniet Fonteyne, Lottum (SP)
Anthony van Baal, Tienray (SP)
Leo Beterams, Meerlo (Groenlinks)
Jos van den Borne, Griendtsveen
(50 Plus)
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VERS VAAN HÔRS
Elke zaterdag wordt er een
versmarkt “Booremèrt – Vers
vaan Hôrs” georganiseerd in Horst.
Wat zijn de 3 locaties waar de
Booremèrt gehouden is?

A.

St. Lambertusplein

B.

Atrium

C.

Kloosterhof

acb
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VEURGELAEZE OÊT ANDERMANS WERK
Wie droeg het stukje van zijn vader voor op de
Klosoverdracht 2015?
Noem voor- en achternaam.

Koen Hendrix

acb
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VAN ‘T PADJE
In 2001 werd de Senseo op de markt gebracht. Inmiddels gebruikt 40 procent van de
Nederlanders dagelijks een Senseo-apparaat en worden er elke dag ruim 5,2 miljoen
koppen koffie mee gezet. Ook in Horst is deze koffie nog steeds mateloos populair.
In 2015 beleefde Senseo een herlancering en werden haar blends, verpakkingen en
apparaten vernieuwd.
In de envelop, die je bij het kwisboekje hebt gekregen, zitten 6 koffiepads met de
smaken zoals te zien op de foto.

Welke smaak hoort bij welke pad?
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A.

Strong

B. Decaf

C.

Mokka gourmet

D. Extra strong

E.

Classic

F.

Mild

WAJFAJ
Wi-Fi netwerken kunnen de gekste namen hebben... “Pretty Fly for a WiFi”, “It Hurts
When IP”, “The Silence of the LANs”, “Wi believe I can Fi”.
Rond Waterstraat 24 vind je een Wi-Fi-netwerk, waarvan de naam begint met “DHK”.
De rest van de naam van dit Wi-Fi-netwerk bevat de vraag die je hier moet beantwoorden.

Horster Mannenkoor

(DHK:Lichtjestocht:NaamKoorRuine?)

7
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GESPLETEN PERSOONLIJKHEID
Welke 4 Bekende Hôrstenaren zie je hier?

A.

B.

C.

A.
B.
C.
D.

14

12

IEDEREEN BEKENDE HÔRSTENAAR

13

VORSTELIJK VERBLIJF

D.

Tilly Fasol
Jan Nabben
Prins van Mongolië
Thijs Coppus

Maak een originele teamfoto met je
teamnummer en teamnaam duidelijk
zichtbaar. Plaats deze foto uiterlijk
22:30 uur op Facebook en tag al je
teamleden en De Hôrster Kwis.

Wat was de voornaam van het laatste meisje
dat op kasteel Ter Horst woonde?

Charlotte
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ALD JEUGDPREENSE
Noem de voor- en achternaam van deze vijf oud jeugdprinsen.

A

B

C

Bas Geurtjens
Joost van Wijk
Peter van Issum
D. Ber Cox
E. Leon Koster

D

E

A.
B.
C.

acb
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DE LEUKSTE FAMILIE VAN...
Welke Hôrster familie was het gezicht van de campagne Zomer in Horst aan de Maas?

acb

fam. Brugman
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GEPLUKT
A. Wie werd hier geplukt? Noem voor- en achternaam.

Guido Ernst
B. Op welke 2 manieren entertaint hij zijn publiek?

acb

DJ/muziek en Goochelen
C. Deze Bekende Hôrstenaar blijkt nog meer talenten te bezitten:
Wat zong hij begin dit jaar bij elkaar?

Een badkamer (t.w.v. € 10.000)
D. En met welk liedje deed hij dat?

Oos mam (die speult in en joekskapel)
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WHO’S THE BOSS?
Wie was in 1987 directeur van Basisschool
Meuleveld? Noem voor- en achternaam.

Arnold Duffhues

acb
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WERELDSE KAMPIOEN
Wie goed heeft opgelet afgelopen voorjaar heeft dit
spandoek kunnen zien.

A.Voor wie was dit spandoek? Noem voor- en achternaam.

Nico Freriks

acb

B. Met welke club is hij kampioen geworden?

Paykan Tehran
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RAMKOERS
Begin november trad Marco Roelofs op in ‘t Gasthoês met zijn theatershow
Ramkoers. Hij deed deze show niet in het dialect, maar in het Nederlands.
Welke reden gaf hij daarvoor aan het begin van de voorstelling?

Zijn muzikant verstaat geen Hôrster dialect
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MET VERVE
Welke bekende band uit Horst wordt er in onderstaande collage afgebeeld?

Afterpartees

acb
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#TRENDINGTOPICS
Welke hashtags horen bij de volgende foto’s?

# grexit

acb

# k3zoektk3

acb

# stemfie

acb

# thedress

acb

DE NOTENKRAKER
Van het begin van welk liedje is deze bladmuziek?

In de maneschijn
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GRILLMASTER
Om low & slow te barbecueën is er een speciale manier om de barbecue
aan te steken. Daarbij wordt een handvol brandende briketten bovenop
een hoop niet brandende briketten verdeeld.
Hoe wordt deze methode genoemd?

de Minion methode

acb
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DOORGESTREEPT
Wat zijn de nummers van de streepjescode van dit 200 gram pak Maizena?

8711100081012
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VAN DE KAART
Welk land is dit?

Polen

26

HOUSTON, WE’VE GOT A PROBLEM
Beschrijf de scène uit de film The Bodyguard waarin het nummer “One moment in Time”
van Whitney Houston te horen is.

Nummer komt niet in de film voor.
(wél in de musical!)

12
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VLAEGELS
In café De Beurs in Horst zitten drie boefjes. Bas is de baas van het stel. Paul is de rechterhand
van Bas. Freek is de domme kwajongen. Bas en Paul hebben allebei één biertje gedronken en
Freek heeft één cola op. Het drietal wacht tot Femke (van café De Beurs) niet kijkt en loopt
snel het café uit zonder te betalen. Femke probeert ze bij de deur nog tegen te houden, maar
Bas slaat Femke in haar gezicht. Hierdoor loopt ze een blauw oog op. Bas rent vervolgens
hard weg. Paul en Freek volgen. Al lopend komt het stel bij de Plus aan. Die is gesloten. Paul
pakt een steen en gooit deze door de ruit van de Plus. De ruit is aan diggelen. Ze rennen snel
weg. Freek rent in zijn haast per ongeluk tegen het reclamebord van Tin Sun aan. Het bord
valt kapot. Freek zegt tegen Bas: ‘Als we gepakt worden dan doe ik je iets Bas!’ Freek pakt
meteen zijn telefoon en plaatst een tweet op internet. Hierin staat: ‘Bas kleedt zich in het
weekend als vrouw’. Ook plaatst Freek een foto van Bas bij deze tweet. Freek weet dat dit
niet waar is, maar plaatst het toch op internet. Later komen de boefjes aan op het schoolplein
van basisschool De Weisterbeek. Ze klimmen over het hek en rennen het schoolplein op,
terwijl ze daar niets te zoeken hebben. Ze verschuilen zich achter het klimrek. Hier worden ze
uiteindelijk opgepakt door de politie. Op het politiebureau worden ze alle drie in de cel gezet.
Het tijdstip van de aanhouding is 22.30 uur.
A. Welke twee strafbare feiten plegen Bas, Paul en Freek alle drie? Noteer alleen de artikel
nummers.

461

en

310 of 321

B. Welk strafbaar feit pleegt alleen Bas? Noteer alleen het artikelnummer.

300
C. Welk strafbaar feit pleegt alleen Paul? Noteer alleen het artikelnummer.

424 of 350
D. Welk strafbaar feit pleegt alleen Freek? Noteer alleen het artikelnummer.

262
E. Hoe laat moet de politie (volgens het Wetboek van Strafvordering) Bas, Paul en Freek
uiterlijk vrijlaten, wanneer een verlenging niet aan de orde is?

13:30 uur
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PLATTE PLETJES
Op www.dehorsterkwis.nl/2015 vind je 5 geluidsfragmenten van Engelse liedjes
vertaald naar het Hôrster. Noem titel en artiest.

A.

Jason Mraz - I'm yours

B.

Fools garden - Lemon tree

C.

Elvis Presley - Suspicious minds

D.

Dotan - Home

E.

Celine Dion - My Heart will go on

acb
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PLOPPERDEPLOP
Plopperdeplop! Hoe heten deze mannetjes met een puntmuts op de kop?

A. Kabouter
Wijsneus

B. Kabouter
Wesley

acb

acb
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C. David de
Kabouter

D. Wipneus
en Pim

acb

acb

RAAD JE PLAATJE
Herken de muzikanten:

A. Bee Gees

acb

B. Roxette

acb

C. Roy Orbison

acb

D. Ariana Grande

acb
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BLOED, ZWEET EN TRAINEN
In Horst is men best actief. Er wordt ’s avonds heel wat afgesport. Op welke avonden en tijdstippen
trainen onderstaande teams?

18:00 - 19:00

maandag en vrijdag

maandag en woensdag

18:15 - 19:15

vrijdag (en zondag)

19:00 - 20:15
(09:45 - 11:00)
20:00 - 21:30

woensdag
dinsdag en vrijdag

32

20:00 - 21:30
19:00 - 20:30

FIETS ‘M D’R IN
Dit jaar had de Tour de France een extra Nederlands tintje, omdat de start in Utrecht was.
A. Tijdens de eerste etappe zijn de renners meerdere malen onder een snelweg door gegaan.
Noem deze snelweg(en).

A27 en A28
B. Tom Dumoulin haalde de eindstreep van deze Tour de France niet.
Hoeveel etappes moest hij nog uitfietsen om de finish te bereiken?

19 etappes
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KUIFJE EN PETJE
Tijdens Kindervakantiewerk in Horst
bouwden de kinderen een heus dorp
naast het Dendron College.
Wat was de naam van dit dorp?

Machu Picchu

35
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LANGS DE LIJN
Wie waren met de start van het voetbalseizoen
2015-2016 de leiders van Wittenhorst 8?
Noem de voor- en achternaam.

Peter Kleuskens
Geert Schatorjé
Jac Jeurissen
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MUD, SWEAT, FUN
Bij welk Hôrster evenement horen de
woorden “Mud, sweat, fun”?

Vera's Vettige Vijf
15
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LET’S PLAY DARTS
Tijdens een partijtje darts wint een speler een
leg met drie pijlen zoals hiernaast op de foto.
Op hoeveel punten stond deze speler vóór
deze beurt?

74
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MET DE TONG OP DE SCHOON
Op zaterdag 25 april was de eerste editie van “Rundje um ut Hundje” in het centrum van Horst.

A. Volgens weerman Lei was het deze dag “redelijk

hundjeswear

B. Het startschot voor de 5 en 10 kilometer werd gegeven door

“

Bob Vostermans

C. Degene die het startschot gaf, liep zelf ook mee. Zijn netto eindtijd was

acb

50.01

D.Enkele punten op de route moesten speciaal worden aangepast. Op onderstaande foto
ontbreekt

het hekje

ten opzichte van de normale situatie.

16
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OP GLAD IJS
In ons koude kikkerlandje bindt men graag de
schaatsen onder. Zet deze gebeurtenissen in
chronologische volgorde en begin bij de oudste.
A. De “beruchte” wissel van Sven Kramer bij
de 10000 meter.
B. De laatst gereden Elfstedentocht.
C. Première van de film “De hel van ‘63”.
D. Vertrek laatste voorzitter ijsbaan Horst.
E. Eerste Elfstedentocht.

E
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B

C

A
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VAN ALLE MARKTEN THUIS
Bij welke Hôrster organisaties, verenigingen
of stichtingen zijn de bestuursleden van De
Hôrster Kwis als vrijwilliger actief?

Stichting De Hôrster Kwis
Jong Nederland Horst
D’n Dreumel
Brandweer Horst

D

SPORTERS IN BEELD
Welke topsporters worden met de volgende plaatjes uitgebeeld?
Noem voor- en achternaam.

A. Lars Boom

B. Robin Haase, Tommy Haas

C. Lobke Berkhout
Marcelien Bos
Duko Bos

D. Naomi van As
Paul van Ass
Seve van Ass

acb
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DEVRIENDENVANHORS.WORLD
Drie vrienden gaan samen een jaar op wereldreis.
Ze willen een reisblog bijhouden van hun avonturen.
Hiermee kunnen ze gemakkelijk korte tekstjes en
foto’s plaatsen. Vrienden en familie kunnen op de
blog een berichtje achterlaten. Ze willen deze blog
zelf maken en hosten.
Ze willen hiervoor de domeinnaam www.devriendenvanhors.world registreren. Ze vinden het
ook leuk om wat extra avontuur in hun reis te blazen, door zich te laten uitdagen door vrienden
en familie. Ze maken het e-mailadres “wetakethechallenge@devriendenvanhors.world” aan
waar de thuisblijvers opdrachten naar kunnen e-mailen. De vrienden plaatsen vervolgens een
foto of een video op hun blog wanneer ze de opdracht hebben volbracht.
Bekijk de website van Foxxl Solutions en zoek voor deze vrienden uit welke diensten zij het
best kunnen afnemen. Bereken ook wat dit per vriend per jaar zal kosten.

Diensten: Webhosting pakket Professional + domeinnaam .world
Per jaar: 83,40 + 38,00 = 121,40 excl. btw = 146,894 incl. btw
Per vriend per jaar: € 48,97
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DOE DE HUSSEL
Aan de Handelstraat 11 in Horst zit
het bedrijf Plastisense. Dit bedrijf is
gespecialiseerd in het vervaardigen
van 3D creaties.
In de showroom van dit nieuwe Hôrster
bedrijf hangen drie woorden. De letters
van deze woorden zijn gehusseld.
Samen vormen ze een zin die betrekking
heeft op dit bedrijf.
Wat is de juiste zin?
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GEKNIPT VOOR DE KWIS
Praedé Kappers geeft jou ideeën.
Maar heb jij enig idee?
Bij Praedé staat een apparaat
uitgelicht in de salon.
Wat is dit voor een apparaat?

Permanentapparaat

EPS is piepschuim

18
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ONDERNEMERS OM VERBINDING MEE TE ZOEKEN
Los onderstaande puzzel op door de gezichten met de logo’s te verbinden.
De lijnen mogen elkaar niet kruisen en het hele veld moet opgevuld zijn.
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IN THE SPOTLIGHT
Kempen Communicatie maakt
organisaties zichtbaar.
Het bedrijf ondersteunde ook in
2015 een groot aantal evenementen,
verenigingen en initiatieven in Horst
en omgeving. Noem er vijf.

De Hôrster Kwis
Rundje um ut hundje
Hockeyclub Horst
HadM natuurlijk ondernemend
Wittenhorst
IJsbaan
Verkiezing zakenvrouw
Noord-Limburg
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JOËSTE SOEP
Wist u dat u bij Slagerij Joosten ook terecht
kunt voor lekker ambachtelijk gemaakte soepen?
Hoeveel blikken soep staan er op deze avond
achter de glazen deur van Slagerij Joosten?

93 (of 0)

WAS GETEKEND
Menig bouw- en verbouwproject is ontworpen door Architectenbureau Daan Hesen.
Het onderstaande spandoek zie je dan ook geregeld aan een bouwhek in Horst.
Scan de QR-code op één van deze spandoeken en beantwoord de vraag die er verschijnt.

Melatenweg / Afhangweg / Pastoorsveld /
Parklaan / Gastendonkstraat

20
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ZWARTE DUIVELS
Op welke positie (van links naar rechts) en in
welke rij (voorste of achterste) staat één van
de oprichters van Inter Chalet?

3e van links, achterste rij
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ROAJE
Op www.kirstenschoeber.nl/abc vind
je een fotoserie met letters. In één
van de foto’s zit een Hôrster woord
verstopt.
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GUL GEGAEVE
Naast deze Gulle Gaevers zijn wij ook de
beroerdste niet. Als jullie alle vragen in deze
sponsorcategorie beantwoorden krijgen jullie
10 punten van ons.

Wat is het woord?

haffel

acb
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50 TINTEN BRUIN
Bij welke Hôrster straat hoort dit schilderij?

Rembrandtstraat
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DE BOOT IN GAAN
Jan Douwe vaart op de Kabroeksebeek en gaat
op dit moment midden onder de Noordsingel
door. Hij blijft stroomafwaarts varen met een
snelheid van 3 knopen.
Welk object passeert hij, na exact 9,6 minuten
varen, aan stuurboord?

Kasteelboerderij

53

DE ROËJE PAAD
Op dit fietspad mag iets niet. Dit wordt ook aangeven op het onderbord
bij het verkeersbord ‘Fietspad’.
Wat staat er op het onderbord?

dus niet brommen

acb
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BEELDIG
Van welke kunstenaars zijn de volgende kunstwerken? Noteer voor- en achternaam.

A. Nicolas van
Ronkenstein

acb

B. Joep Coppens

acb

C. Rob Stultiens

acb

D. Leo Camps

acb

JOSKE IS TE LAAT
Joske rijdt te laat weg van het werk. Ze heeft
’s avonds ook nog eens openingsdansles met
haar Peter. Alsof de ramp nog niet groot
genoeg is, wordt bij het filenieuws gemeld dat
het verkeer stil staat op de N556 richting Horst.
Joske denkt dat dit komt door de Hôrster
rotondekunst. Daarom kiest ze het zekere voor
het onzekere.
Bekijk de video op www.dehorsterkwis.nl/2015.
Schrijf, in de juiste volgorde, alle straatnamen
op die Joske rijdt om zo snel mogelijk bij haar
Peter te komen.

Meldersloseweg
Jaegerweg
St. Odastraat
Vondersestraat
Deken Creemersstraat
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KLOKKENSPEL
Ik heb de klok van de Lambertus
kerk wel horen luiden..........
Hoeveel klokslagen verschil zitten
er tussen 21:00 en 22:00 uur?

15

57

VRIJ PARKEREN
Welke kleur auto staat er
klokslag 22:00 uur rechts
van de invalideplekken op
het Rode Kruisplein?

grijs/zilver/
zilvergrijs

23
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WIPKIPPEN
Heeft mama een goede bui en is papa niet te lui, ja dan gaan wij naar de speeltuin.
Naar welke speeltuinen gingen wij? Geef de namen van de speeltuinen waar deze
“wipkippen” staan.

59

A. De Boemerang

B. ’t Pleintje

C. Klein Oostenryk

D. ’t Riethukske

NATE VEUT
Het centrum van Horst is flink op de schop genomen. Tijdens het opknappen
van het centrum is er een grote fontein met licht en muziek geplaatst.
A. Uit hoeveel waterstralen bestaat deze fontein?

25
B. Hoe breed is de lijngoot die om de fontein geplaatst is?

12,5 cm

24
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EIGEN HUIS EN TUIN
Sommige Hôrster tuintjes móet je gezien hebben! Ben jij deze al eens tegen gekomen?
Noteer bij elke foto de juiste straat met huisnummer.

A. Jan v Eechoudstraat 10

acb

C. Stuksbeemden 30

acb

B. Schoolstraat 43

acb

D. Venrayseweg 39

acb

25
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GEPRIKT
De inwoners van Griendtsveen kampten
deze zomer met een ware muggenplaag.
A. Welk landelijk nieuwsprogramma heeft
hier een item over uitgezonden?

Jeugdjournaal

62

EIKEL!
De eikel valt niet ver van de boom, toch?
In welk dorp in onze gemeente liggen de
volgende straten:

B. De gemeente startte een onderzoek
naar de muggenplaag.
Naast de gewone mug, werd er nog
een speciale soort mug onderzocht.
Wat is de naam van dat soort?

A.Eikelenbosserdijk

knut / moerassteekmug

Hegelsom

Melderslo
B.Eikenwal

C.Eickhorsterweg

America / Meterik

63

D.Eikenlaan

WIES HEER EN NEET VERDER
Op welke 4 straten ligt het meest noordelijke,
meest oostelijke, meest zuidelijke en meest
westelijke puntje van Horst?

Lottum

N: Kreuzelweg
O: Witveldweg
Z: Nieuw Erf
W: Grensweg

64

IN DE KNOOP
Sjakie maakt een wandeling rondom Horst.
Hij start en eindigt midden in Horst.
Welke dorpskernen doet hij aan als hij de
volgende wandelknooppunten volgt?

96-95-46-45-44-83-84-85-53-99-93-97-96

(Horst)
Meterik
Hegelsom
(Horst)

26
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SCHAAPJES OP HET DROGE
In mei doken er op verschillende plaatsen rondom Horst schapen op zoals
op deze foto. Welk probleem hadden deze schapen?

alcoholprobleem / zijn lam

66

SPEL ZONDER GRENZEN
Expeditie Meterik, Don’t Break your (l)egg, Lomp zonder velg, Het grote KPJ
Ballenbak spel, Lasergame, Zorbvoetbal, Super survivalbaan, Gladiatorenspel,
Katapult spel, Kelnerrace, Bamboe toren bouwen, Tsjoekbal, Spinnenwebspel,
Landrover trekken, Buizenbaas en De bal de baas. De eerste editie van Baas van
Horst aan de Maas kende een grote diversiteit aan activiteiten.
A. Hoeveel teams deden er mee?

16
B. Welk dorp won de eerste editie van
“Baas van Horst aan de Maas”?

Hegelsom

67

HET DORP
Op www.dehorsterkwis.nl/2015 vind je
een filmpje. Welk dorp uit Horst aan de
Maas zit niet in het filmpje?

Meterik

27
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WOA STEIT VEER?
Een Venlose jongeman (“enne stadse”) wil graag zo snel mogelijk de Gemeente
Horst aan de Maas verlaten. We hebben in onze gemeente drie veerponten die
hem daarbij kunnen helpen.
Vanuit welk dorp zijn deze foto’s gemaakt?

A. Broekhuizen

B. Grubbenvorst

C. Lottum
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VAN NELLEN
Wat verkocht Marga Nellen vanaf
1974 tientallen jaren lang?

ijsjes

70

WELKOM IN DE HERBERG
‘t Gasthoês wil men omtoveren tot een
Herberg naar voorbeeld van Herberg de
Troost. Een ontmoetingsplek met de
gezelligheid van muziek en lekkernijen.
Enkele weken geleden vond Herberg de
Troost plaats in een tuinbouwkas op het
Floriadeterrein.
Welke Venlose lekkernij werd aan het
publiek uitgeserveerd?

friet-ei

28
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(BE)HALD OWWE GEAVEL
Verbind de juiste oude panden (links) met de nieuwe (rechts)

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

E.

5.

F.

6.

G.

7.

7
3
6
5

2
4
1
29
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EFFE OËTKUURE
Wat was de sprookjesachtige
naam van de vrouw die in de
jaren zestig van de vorige
eeuw een Kurhaus had aan
de Kerkstraat?

mevrouw Grimm

74

UIT DE RECLAME
Waar hadden ze het lichtig?

beej Michels

73

EIGEN HAARD IS GOUD WAARD
In de naoorlogse jaren waren de gemeenten de
belangrijkste financiers van de woningwetbouw.
Zo besteedde de gemeente Horst in 1947 de
bouw van 36 arbeiderswoningen aan.
Van het kleinste woningtype werden er in Horst
4 gebouwd. Deze woningen zijn van geringe
afmetingen, ze hebben een woonkamer van 4,5
bij 3,5 m, een keukentje, drie slaapkamertjes, een
keldertje en een klein schuurtje. De vier woningen
zijn twee aan twee gebouwd. Het centrale deel van
de gevel ligt terug, de keuken en de tuinmuurtjes
springen uit, terwijl de schuurtjes weer terug liggen,
zij het minder ver dan het centrale deel van de gevel.
Noem de straat en de huisnummers van de
woningen waar het in de tekst over gaat:

Harrie Driessenstraat
14, 16, 18 en 20
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KENDE GEEJ UM?
Wie was deze man?

76

PREENS JAN
Wat schonk ‘Den Veld-Östrik’
e.o. op 1 april 2001 aan prins
Jan VII en prinses Sandra van
het Dreumelriek?

lindeboom

Zwarte Grad

30
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RUNDJE UM UT MUNDJE
Wie is hier omcirkeld?

acb

Wil Lucassen

78

VAN HUIS NAAR HOÊS
In welk jaar werd het gasthuis
geopend als Cultureel centrum
‘t Gasthoês?

80

VEUL TE LANG GELEEJE
In welk jaar vond dit optreden plaats?

1982/1983

79

ZINGDE MEI?
Noem de titel en de artiesten
van het carnavalsnummer waar
de volgende tekst in voorkomt:
“Ze strouwde vur d’n optocht
oët met zalt”

Geej ziet ’t moëiste
Dorothé en Ingrid Cox

acb
1990

31
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DE WAARHEID
In een dorpje genaamd Neetwietvánhôrs
wonen twee soorten mensen: zij die altijd
liegen en zij die altijd de waarheid spreken.
Iedereen kent elkaar in het dorp en weet
dus of een bepaalde inwoner altijd liegt
of altijd de waarheid spreekt.
Als we door het dorp lopen komen we een
groep van 4 dorpelingen tegen. We vragen
aan ieder van hen: “Hoeveel leugenaars
zijn er binnen deze groep?” en we krijgen
deze antwoorden: “1”, “2”, “3”, “4”.

82

FRUITMACHINE
Ga naar www.dehorsterkwis.nl/2015 en luister
naar de Fruitmachine. In de Fruitmachine
worden heel veel “fruitjes” genoemd.
Noteer van elk genoemd stuk fruit de Nederlandse naam en hoe vaak het genoemd is.

bosbes 10x
aardbei 7x
pruim 9x

Hoeveel leugenaars zijn er in die groep?

sinaasappel 8x
3

83

kruisbes 9x

ZEG ‘T MAAR
Maak de onderstaande Hôrster gezegdes kloppend door ze met elkaar te verbinden.

3
5
4
1
2
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GEVONDEN VOORWERPEN
Waar wordt dit voorwerp voor gebruikt?

85

KWISTIG LOGO
Hoe vaak vind je het logo
van De Hôrster Kwis in dit
boekje terug?

43

cupping massage
32
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PROOST, OP DE HÔRSTER KWIS

Weizener

Kriek

Erdinger

Palm

Kwak

ster

hartje

vierkant

cirkel

driehoek

Ruud W.
Joep
Ruud B.
Rien
Saskia

Tijdens een van de laatste vergaderingen van de organisatie, vond de voorzitter
het tijd om het succes van De Hôrster Kwis te vieren. Voor deze gelegenheid had
hij wat speciale bieren in huis gehaald. Na de bestelling te hebben opgenomen,
kwam hij terug met vijf bieren op vijf verschillende viltjes.
Stel aan de hand van de informatie hieronder vast welk bier voor wie was en welk
viltje erbij hoorde.
- Het bier voor Ruud W. (niet de Weizener) kwam met het cirkelvormige viltje.
- De Palm (geserveerd op het hartje) was niet voor Joep.
- De Kriek voor Rien, werd niet geserveerd op het vierkante viltje (welke ook niet
hoorde bij de Erdinger of de Weizener)
- Het vierkante viltje hoorde niet bij het bier van Joep (en dat was ook niet de
driehoek) en ook niet bij het bier voor Ruud B.

Ruud Willems
Joep Versleijen
Ruud Beeren
Rien van Engelenburg
Saskia de Leeuw
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Erdinger
Weizener
Palm
Kriek
Kwak

VAN DE REGEN IN DE DRUP
Gemeente Horst aan de Maas wil vanwege de
langere droge periodes de regen opvangen en
vasthouden zodat het water rustig in de grond
kan trekken. Voor het opvangen van het water
wil de gemeente in Horst een ondiep gat met
taluds graven met de volgende eigenschappen:
- Diepte: 0,5 meter
- Talud: 1:1
- Afmeting gat op maaiveldniveau: 5 bij 5 meter
- Afmeting gat op de bodem: 4 bij 4 meter
Hoeveel liter water kan er maximaal in dit gat
worden opgevangen?

cirkel
ster
hart
driehoek
vierkant
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STRATENMAKER
Van welke twee, in Horst gelegen, straatnamen zijn de letters hieronder door elkaar
gehusseld? Let erop dat alle letters één
keer gebruikt moeten worden.

KGTTTTTOOAAVRREENSSW

A. Rotvenweg
B. Stoktstraat

acb

10.166 liter
33
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WE HEBBEN EEN BELLER
Wat klopt hier niet?

De foto is gespiegeld (bijv. toetsenbord en knoopjes blouse)

90

SMAKELIJK!
Vertaal de woorden naar het Nederlands en los de woordzoeker op. Uit de overgebleven
letters komt een Hôrster gezegde, dat is het antwoord.

De oege zien grotter as den boek

acb
34

!Z

org dat er één persoon van je team om klokslag 20:00
uur bij voormalig café “De Kling”, Lambertusplein 10 is.
Neem dit blaadje ingevuld mee.

teamnummer
teamnaam

TIP!
Om goed te horen moet je luisteren...
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