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De Hôrster Kwis 2017
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Beste deelnemers,
Het is weer zover. Jullie worden vanavond voor de derde keer flink aan het werk gezet met de vragen en
opdrachten van De Hôrster Kwis 2017.
Het is voor ons als organisatie mooi om te zien dat de kwis leeft onder de mensen. De inschrijvingen
waren dit jaar dan ook binnen een week vol. Helaas hebben we daardoor ook wat teams teleur moeten
stellen. Maar we hopen dat de mensen uit die teams zich aangesloten hebben bij andere teams en
vanavond toch op de een of andere manier meespelen.
De vorige editie werd gewonnen door het team Steak 19. Welk team pakt het dit jaar het slimste aan en
mag een jaar lang de trotse eigenaar zijn van De Hôrster Kwis wisseltrofee?
Hopelijk zijn jullie goed voorbereid. Na de vorige editie kregen we van verschillende teams te horen dat
die wel erg moeilijk was. We hebben geprobeerd daar dit jaar een beetje rekening mee te houden. Echter willen we het jullie natuurlijk niet te gemakkelijk maken. We hebben wederom een veelzijdige kwis
ontworpen met vragen voor jong en oud.
Naast Hôrster vragen, algemene vragen, raadsels, opdrachten en puzzels sturen we jullie ook weer de
straat op. Kijk de vragen eerst goed door, zodat je niet voor een gesloten deur staat. Naast een aantal
bekende categorieën hebben we dit jaar twee nieuwe categorieën. De categorie ‘‘Wondere Wereld’’
geïnspireerd door de in april overleden Chriet Titulaer. En de categorie ‘‘Bourgondisch’’ want wie houdt
er nou niet van lekker eten en drinken?
We hebben onze organisatie dit jaar weer een beetje uitgebreid. Zo is de vormgeving van dit kwisboekje
in handen van Suzan Middendorp en heeft Jos Weijs meegedacht bij het maken van de vragen en de
opdrachten. Naast deze hulp binnen de organisatie zijn wij blij met alle sponsoren die de kwis mede
mogelijk hebben gemaakt.
Als laatste 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 nog samen na
te borrelen op ‘‘De Hôrster Kwis afterparty’’.
Hier vindt ook de uitslagenavond plaats op vrijdag 26 januari 2018 vanaf 20:00uur.
Tot slot wensen wij 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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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.
• Spel correct. Als het spellingssymbool bij een vraag staat, dan moet de spelling 100% correct zijn.
Fout gespeld = antwoord fout.
B

AC

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 locatie van de geheime proef. Te laat aanwezig = 0 punten.
Lees goed de informatie door bij de geheime proef 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 sommige categorieën een tijdgebonden vraag zit. Plan dit goed in om
punten te kunnen scoren.
JE MOET “DWÁRS DÓR DÖRP”!
Er zijn verschillende vragen waarvoor je de deur uit moet. Overbodig om te zeggen wellicht, maar indien je
je buiten begeeft op zoek naar antwoorden, houd je dan aan de geldende (verkeers-)regels en
fatsoensnormen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag.
HOE EN WANNEER MOET HET VRAGENBOEKJE INGELEVERD WORDEN?
Leg alle bladzijden van het kwisboekje in de juiste volgorde en stop deze terug in het mapje. Alleen de
teams die hun kwisboekje op de juiste manier inleveren, dingen mee naar de prijzen. Lever het kwisboekje vanavond tussen 22:30 en uiterlijk 23:30 uur in bij Liesbeth’s Grand Café. Te laat inleveren is
diskwalificatie!
IK BEN ALTIJD MOEILIJK MET TIJDEN ENZO...
Geen probleem, op onze website www.dehorsterkwis.nl loopt een klok. Deze klok is leidend.
WANNEER WEET IK OF MIJN TEAM HEEFT GEWONNEN?
De uitslag van De Hôrster Kwis wordt bekend gemaakt op vrijdag 26 januari 2018 in Liesbeth’s Grand Café.
Op die avond worden ook de prijzen uitgereikt en krijg je het antwoord op alle vragen.

2.

Jokerblad
De vragen zijn verdeeld in 10 categorieën.
Zet een joker in op één van de categorieën en verdubbel de punten in die categorie!

HÔRS ANNO 2017
WONDERE WERELD
VÁN ALLES WÁT
SPORT & VERIËNIGINGE
BOURGONDISCH
DWÁRS DÓR DÖRP
RÓNDUM HÔRS
HÔRSTER HISTORIE
ZEUK UT MA OÊT
GEHEIME PROEF*
* Geheime Proef = niet toegestaan

Teamnaam:
3.

B edankt!

houtzagerij
Venrayseweg 65
5961 AE Horst

077-3981973
houtzagerijbrouwers@live.nl

HORST VERHUUR
PARTY - ATTRACTIE - FEESTTENTEN

077-3986426

info@horstverhuur.nl
www.horstverhuur.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

LIESBETH’S
GRANDCAFE

since 1988

4.

Hôrs anno 2017

01

VOL
GAS!

Hiernaast zie je een foto van de DriveXperience die in oktober
werd georganiseerd voor beginnende bestuurders.
Wat was er in de dagen ervoor in het centrum te zien om
aandacht te vragen voor deze activiteit?
zebrapad

02

TOET
TOOOOET! 106 dB(A)

Stichting Truckrun organiseert jaarlijks een Truckrun voor mensen met functiebeperking. De Truckrun is een
tocht die meer dan drie uur toert door de diverse plaatsen in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.
Tijdens deze tocht reed er ook een auto van de gemeente mee met kenteken 22-BFZ-9.
Wat was het door de organisatie toegekende volgnummer van deze auto?
nummer 192

03

STEMMING
ERIN HOUDEN
Op 15 maart vonden de Tweede
Kamerverkiezingen plaats. Ruim 80% van
de kiesgerechtigden uit Horst aan de Maas
bracht hun stem uit. Een veel groter
percentage dan vier jaar geleden. Zou het
komen door de twee extra stembureaus?
Noem het nummer van het extra
stembureau in Horst.
nummer 2

5.

Hôrs anno 2017
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‘T GASTHOÊS
GIËT PLAT

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2017 en luister naar de opname van een voordracht die werd
gehouden op zondag 25 juni tijdens het evenement ‘t Gasthôes gïet plat.
Wat betekent het woord ‘‘brötele’’?

niets / fantasiewoord

05

HALLO, HALLO
WIE STINKT DAAR ZO?

Luister vanavond tussen 22:00 en 22:30 uur naar het Hôrster Kwis item op Radio Reindonk.
Wat is het antwoord op de vraag?

Horst neet aan de Maas

06

COLD
TURKEY BEDANKT!

Op 1 januari werd de zeventiende editie van de nieuwjaarsduik in Horst georganiseerd door Cold Turkey.
A. Voordat het startschot gelost werd was er een goede opwarmer voor de duikers. Wie verzorgde deze
warming-up?

Willeke Verdellen (Energetic Training)

B

AC

B. Er was ook een wedstrijd ter gelegenheid van de opening van de website van ‘Afslag 10’. Wie won deze
wedstrijd?

Leon Thielen
C. Wie was de spreekstalmeester tijdens dit evenement?

Geert van den Munckhof

B

AC
B
AC

D. Gelukkig heeft de organisatie een nieuwe groep enthousiastelingen gevonden die deze traditie in Horst
wil voortzetten. Wat heeft het oude bestuur symbolisch overhandigd aan het nieuwe bestuur?
blauwe vikingmutsen (en 1 kapiteinsmuts)

6.

Hôrs anno 2017
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VÁN ÁLLES
TE DOON

In Horst was in 2017 van alles te doen. Maar wanneer was dat ook al weer?
Vermeld bij onderstaande activiteiten en gebeurtenissen de juiste datum.
A. Verplaatsen Champignonkunstwerk

16 januari
B. Themabijeenkomst over de Intensieve Veehouderij, georganiseerd door de gemeenteraad van Horst aan
de Maas

14 februari
C. Bijeenkomst door Syrische bewoners van de gemeente Horst aan de Maas om Horstenaren te
ontmoeten en van elkaars cultuur te leren

8 juli
D. Fietstocht ‘‘Beleef de dag’’

13 september
E. Beweegdag met Olga Commandeur met daarbij de opening van het Belevingspad van de wijk

24 april

08

EN SCHON
HÔRSTER VERHAAL

Wie zoat beej ós te zwaegele, det heej zich noëits ni schrók?

enne vremden hiër

(zie boek "Schon Hôrster Verhalen" - "Kloets Thei" op blz. 32)

7.

Hôrs anno 2017
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WOAR ZIEDE
GEEJ D’R ENNE VA?

In de Klos wordt meestal onder een pseudoniem geschreven. Onder welk pseudoniem schreven deze
personen in de Klos van dit jaar? Let op, niet alle pseudoniemen worden gebruikt.
Persoon:
A Sraar v/d Beuken
B Arjan Classens
C Lucie Geurts
D Wim Heijligers
E Floor Hendrix
F Wim Hendrix
G John Hermans
H Stefan Klaver
I Willem v/d Munckhof
J Peter Wijnands

Persoon

Pseudoniem:
1 Tonia
2 TvJ
3 De Krangse
4 Ciske de Nar
5 Dion
6 Scharkukske
7 P. Bouwman
8 Arie
9 Dion
10 Paulus de Boskabouter
11 Faab
12 Rubie

Pseudoniem

Persoon

13 Koen met ‘n korte oe
14 Wullumke
15 GvdM
16 Piet
17 Ber en Wil Bouten-Op den buys
18 Preens Ted d’n Ierste
19 D’n Iëne
20 Sacreblue
21 Pummel
22 Luus
23 Luc
24 John
Pseudoniem

A. Sraar v/d Beuken - Schárkuukske

F.

B. Arjan Classens - Arie

G. John Hermans - John

C. Lucie Geurts - Luus

H.

D. Wim Heijligers - Pummel

I. Willem v/d Munckhof - Faab

E. Floor Hendrix - Sacrebleu

J. Peter Wijnands - P. Bouwma

10

Wim Hendrix - D’n Iëne

Stefan Klaver - Ben en Wil Bouten - Op den Buijs

ER EVEN
VOOR GAAN ZITTEN

Ga naar de website van Woonplein Herraets en beantwoord de 2 vragen.

4e generatie

(Hoeveelste generatie fam. Herraets nu aan het roer?)

Lambert Herraets

(Wie is de oprichter van Herraets meubelen?)

8.

Wondere wereld
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WIE VAN DE
DRIETULAER?

Sterrenkundige en tv-legende Chriet Titulaer was een
markante verschijning. Hij was zijn hele leven druk in de
weer met techniek en de toekomst. Dat kwam allemaal ter
sprake in De Wondere Wereld en in zijn project het Huis
van de Toekomst. Met zijn kabouterbaard en “zachte g”
werd Chriet Titulaer vaak geïmiteerd.
Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2017 en beluister de
3 geluidsfragmenten.
In welk fragment hoor je de echte Chriet Titulaer?

fragment B

12

PER
SECONDE GRIJZER

Niet alleen Chriet Titulaer was een uitvinder. Vele mensen waren hem voor met de meest uiteenlopende
uitvindingen.
Zet onderstaande uitvindingen in de juiste volgorde en begin bij de oudste uitvinding.
A.

B.

C.

D.

E.

D-B-C-E-A

9.

Wondere wereld
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BITJE

Een bitcoin is een soort digitale munt waarmee je op internet kunt betalen zonder tussenkomst van
banken, pinautomaten, iDEAL betalingen etc. Ook in Horst heeft de Bitcoin inmiddels zijn intrede gedaan.
A. Wie is eigenaar van het bitcoin netwerk?
Niemand

B. Hoe noem je het mechanisme om nieuwe bitcoins uit te geven?
Mining

C. Welk huis in Horst kon je dit jaar kopen met bitcoins? Noem straat en huisnummer.
Venloseweg 9 (Villa Sonneheerdt)

D. Noem een bedrijf in Horst waar je kunt betalen met bitcoins.
TVI Computers

14

HUIS VAN
DE TOEKOMST

Chriet Titulaer was één van de drijvende krachten achter het Huis van de Toekomst, dat in 1989 in
Rosmalen werd gebouwd. Vele destijdse noviteiten zijn inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Een
aantal ideeën is nooit doorgedrongen tot ons dagelijks leven.
A. Wat was er bijzonder aan het dak van de badkamer in het huis van de toekomst?
Het glazen dak ging open met stembediening

B. Van wat voor materiaal was het bestek in de keuken van het huis van de toekomst?
Keramisch

C. Wat voor contact zat er in de muur, als hulp in de huishouding?
Een stofcontact

D. Maak de onderstaande limerick over het huis van de toekomst af.
praat
21ste eeuw te halen. Het denkt en het …………………..
“Er staat een huis in Rosmalen de …………..….
en
het gaat met metterdaad de stijl van het wonen bepalen”.

10.

Wondere wereld
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DOOR DE BOMEN
HET BOS NIET ZIEN

Een jaar gaat zo voorbij. Sinds de vorige Hôrster Kwis hebben we de natuur gevolgd.
Zet de foto’s in de juiste volgorde en begin bij december 2016.

B.

A.

C.

D.

E.

A-C-E-D-B

16

RED
MIJ

De techniek staat voor niets en tegenwoordig kan iedereen gewoon zelf een video opnemen en delen met
de hele wereld.
Op www.dehorsterkwis.nl/vragen2017 vind je de videoclip van Manita met het nummer “Red mij”.
Hoe vaak zingt ze “Red me/mij”?
9x

17

IEDER VOGELTJE
ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

Bij parkieten is het allel E (blauwe kleur) dominant over e. Het allel F (gele kleur) is dominant over f. De
betrokken genen zijn niet gekoppeld. Bij aanwezigheid van E en F is de parkiet groen gekleurd. Bij
afwezigheid van E en F is de parkiet wit. Een homozygoot groene parkiet wordt gekruist met een witte
parkiet. Een dier uit de F1 wordt gekruist met de witte ouder.
Hoe groot is de kans dat een nakomeling uit deze kruising wit zal zijn?
25%

11.

Wondere wereld
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RAAD
HET PLAATJE

De onderstaande afbeeldingen maken onderdeel uit van een reeks.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

A. Hoe heet de reeks waar deze afbeeldingen een onderdeel van zijn?
Kunstformen der Natur

B. Wie zijn de oorspronkelijke auteurs?

B

AC

Ernst Haeckel en Adolf Glitch

C. Op welke plek (nummer in de reeks) komt afbeelding 1?
(tafel) 29

D. Wat is het onderschrift van afbeelding 4?

B

AC

Siphonophorae

19

MAETERS
MAKE

Aannemer Guus Zegers is druk aan het werk. Er moet nog 1 lengte bepaald worden voor een constructie op
A
het dak. Kan jij hem helpen?
AD = 10 m
AB = 16 m
a = 120º

Wat is de lengte van BC?
a

tussen 6,7 en 6,8 meter

B

C

D

12.

Wondere wereld
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T9 SPONSOR
SCRABBLE

Vroeger toen er nog geen smartphone of Whatsapp was, stuurde je elkaar sms-jes. Met ieder cijfer op je
gsm kon je ook letters maken, door er een aantal keer op te duwen. De revolutionaire uitvinding T9-woordenboek zorgde er voor dat je gsm zelf de woorden voorspelde; de opmaat naar de smartphone!
Geen Hôrster Kwis zonder onze Hôrster ondernemers die ons sponsoren. Zoek de telefoonnummers van de
onderstaande sponsoren en vul ze in op de juiste regel. Maak met het T9-woordenboek de slagzin af.
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houtzagerij
Venrayseweg 65
5961 AE Horst

077-3981973
houtzagerijbrouwers@live.nl

13.

Ván alles wát
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ER WAS
EENS....
A. Hoe heet dit verhaal waarin onderstaande plaatjes
voorkomen?
Het omgekeerde land

B. Welke tekst hoort in de tekstballon van het rechter
plaatje?
Swipen helpt ook al niet!
Hoe werkt zo’n ding?

22

CRYPTOP
2000

De volgende cryptische zinnen beschrijven nummers uit de Top 2000.
Noem de naam van de artiest of band en de titel van het nummer.
A. Prachtig, wat er allemaal geweest is.
Is Ook Schitterend - Voltooid verleden tijd
B. De reiziger liet haar vrij.
Passenger - Let her go
C. Deze geneeskrachtige voeding laat de doden herleven.
The Cranberries - Zombie

D. Een kleine hoogheid vraagt zich af wat er gebeurt wanneer deze vogels verdrietig zijn.
Prince - When doves cry

E. Een kluizenaar in een maand van het najaar.
Rowwen Hèze - November

14.

Ván alles wát
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DWARSE
DETSKES

Dit jaar is Cay Kleeven een éénmans-barberzaak begonnen aan de Loevestraat. Kleinschalig,
alleen op afspraak en..... alleen voor mannen. Een nieuwe start vraagt natuurlijk om een nieuwe look.
Wie zijn deze ‘Detskes’ op de foto? Noem voor- en achternaam.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

B

A. Peter Wijnhoven

AC

G. Ger Hagens

B. Crist Coppens

H. Jan Joosten

C. Ed Oudenhoven

I.

Roel van Tilburg

D.

Eric Provaas

J.

Joep van Wegberg

E.

Rick van Vegchel

K. John van de Pas

F.

Geert Geurts

L.

Kees van Rooij

15.

Ván alles wát
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HOEZEN
LOEREN

Welke albums zijn dit ook alweer? Noem titel en artiest.

A. Bruno Mars

B.

Doe Maar

Unorthodox
Jukebox

E. Heideroosjes

F.

(Joep van Wegberg)
Joep’s Kapel

Fifi

25

Skunk

C. Eagles
Hotel California

G. Metallica
Metallica
(The Black Album)

D.

Fleetwood Mac
Rumour

H. Prodigy
Fat of the Land

STOP
DE PERSEN!

Kempen Communicatie kent zijn oorsprong in 1976. Door de jaren heen heeft het bedrijf een flinke
transformatie doorgemaakt. Zo is het bedrijf begonnen als drukkerij en uitgegroeid tot een full-service
communicatiebedrijf waar communicatiestrategie, creatie en realisatie van communicatiemiddelen onder
één dak plaatsvinden.
In de 41-jarige geschiedenis heeft het bedrijf in totaal 4 verschillende namen gehad. Noem deze vier.
Drukkerij Smits
Grafisch Centrum Horst

GCH Communicatiegroep
Kempen Communicatie

16.

Ván alles wát
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OËT D’N
HAOF

In een Hôrster tuin zijn de volgende blaadjes geplukt.
Noem de Nederlandse naam van de bomen of struiken waarvan je hier de bladeren ziet.

A

B

D E

F

C
G

H

I

J

27

THE SOUND
OF SILENCE

A. Druif

F. Vlinderstruik

B. Wilde wingerd

G. Appel

C. Hedera / klimop

H. Vijg

D.

Bamboe

I.

Noot

E.

Jasmijn

J.

Plataan

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2017 en geniet van de muzikale stilte.
Welke liedjes worden er gespeeld? Geef de titel van het originele nummer.

Fragment A:

Eine Kleine Nachtmusik

Fragment B:

Morgen Stimmung

28

(Mozart)

(Edvar Grieg)

NOG EEN KEER!
NOG EEN KEER!

In de film “The Bodyguard” reist Rachel op een gegeven moment af naar Miami om een benefietconcert te
geven in het Hilton hotel.
Door wie werd het lied geschreven dat ze zingt in bijbehorende scène?
David Foster en Linda Thompson

("I Have Nothing")

17.

Ván alles wát
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ZONSONDERGANG

Hier zie je een foto, gemaakt op 9 juli 2017, van een hoofdstedelijke kerk. Je ziet ook de zonsondergang,
de zon is nog net niet onder.

A. Waar staat deze kerk? Noem de stad.
Stockholm (Zweden)

B. Op welk tijdstip is deze foto gemaakt? Je mag er 15 minuten naast zitten.
21:49 uur

30

(dus 21:34 t/m 22:04 uur)

STRUTTURA DÌ
SPAGHETTI

Architect Daan Hesen ontwerpt dagelijks de mooiste woningen. Hoe is het met jullie architectonische
vaardigheden?
Bouw een zo indrukwekkend mogelijk bouwwerk met de spaghetti die je hebt gekregen van ons.
Poseer met je bouwwerk, je hele team en je teamnaam en teamnummer op een foto.
Plaats deze uiterlijk 22:30 uur op onze Facebook-pagina en tag iedereen die op de foto staat.

18.

Sport en veri ë niginge
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VRIJHEID
BLIJHEID

Deze sportieve mannen en vrouwen waren op weg naar Venray.
Aan welke fietstocht namen ze deel?

Pelotonstocht van de Freedom Ride / Lotto Jumbo vrijheidstocht

32

DURF JIJ
IN TE STAPPEN?

Een Hôrster organisatie is onder het motto “durf jij in te stappen” vrijwilligers aan het werven.
A. Welke organisatie is dit?
Brandweer Horst

B. Hoeveel vrijwilligers heeft deze organisatie?
30, 31 of 36

C. Waar was deze wervingsactie in het centrum van Horst te zien in december?
Etalage Fa. Seuren en Kloosterhof

D. Ga naar de Facebook-pagina van deze organisatie voor vraag D.
16 of 18 stuks

19.

Sport en veri ë niginge
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DAT IS TOCH
GEWOON LOGO’S

Van welke Hôrster vereniging zie je hier een stukje van het logo?
A.

F.
Horster Mannenkoor

Badmintonclub Horst

B.

G.
Balletschool Horst

C.

KBO (afdeling Horst)

H.
HSV ’t Bliekske

D.

Budoclub Horst

E.

Hobbygilde

J.
Handbalclub Wittenhorst

34

I.

(Drumband)
Jong Nederland Horst

De Schutroe

ZANDBAK

Waarom werd deze zandbak aangelegd?
De Sport aan de Maas Sportweek
(21 t/m 29 april)

20.

Sport en veri ë niginge
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JIJ KRIJGT DIE LACH
NIET VAN HAAR GEZICHT

Dominique Janssen werd afgelopen zomer Europees kampioen met het Nederlands
vrouwenelftal. Een prestatie om trots op te zijn.
A. Hoeveel minuten speelde zij mee in de finale tegen Denemarken?
37 minuten

B. Voor wie werd zij gewisseld?
Desiree van Lunteren

Haar voormalige voetbalclub Wittenhorst heeft in de kantine een shirt en voetbalschoenen van haar
hangen.
C. Welke kleur hebben die voetbalschoenen?
Oranje

D. Welk nummer staat er op het ingelijste shirt?
Nummer 3

36

GOLDEN
GIRLS

We kunnen de laatste tijd heel veel juichen om het succes van onze vrouwelijke sporters.
Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2017 en beluister de geluidsfragmenten.

		

Voorbeeld

Wegwielrennen

				

			

Sport/discipline

				

Herkennen jullie deze sportmomenten? Noem de sport en de behaalde titel.
Behaalde titel
Giro Rosa 2017

A

Hockey

EK

B

Voetbal

EK

C

200m sprint

WK

D

Tijdrijden

WK

E

Dubbelvier

WK

21.

111

Sport en veri ë niginge
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HA LI, HA LO
LANG LAEVE

As de koewe loeje en de bore bore wer ’s good, stiët ‘t zunke án d’n hemel, kriegde kriebels in ów blood.
De boerenbruiloft wordt in 2018 georganiseerd door Hockey Club Horst.
A. Wat was de locatie van de boerenbruiloft de vorige keer dat Hockey Club Horst deze organiseerde?
De Kantfabriek

zie je een Wie is
B. Hier zie je een spelersgroep van deHier
boerenbruiloft.
van de
de fotograaf op de foto? Noem voor- spelersgroep
en achternaam.
boerenbruiloft.
B. Wie is de fotograaf op
de foto? Noem voor- en
achternaam.
B

AC

Ab op de Laak
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HONDJE VAN
DE BAKKER

Dit jaar was een jubileumjaar voor de wandeldriedaagse. Het was de 50e editie. Bij het uitlopen van de
tocht krijgen de deelnemers al jaren een medaille. Ook voormalig burgermeester Kees van Rooij liep dit
jaar op zondag mee en kreeg een medaille.
A. Wat stond er op de voorkant van het shirt van Kees van Rooij dat hij droeg tijdens de wandeling?
De Doolgaard

B. Wat was de kleur van het lintje van de medaille in 1985?
rood - wit - blauw

22.

Sport en veri ë niginge
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HUUR DOA, DOA KEUMT DE
HARMONIE, HUUR ZE TOETE HUUR ZE BLOAZE

In 2017 bestond de Koninklijke Harmonie Horst 200 jaar. Dit werd o.a. opgeluisterd met een groot concert
op het Lambertusplein op 10 juni 2017.
A. Wat was de naam van dit concert?
Waterloo

B. Hoeveel kanonschoten werden tijdens dit concert afgeschoten?
17 t/m 23

C. Wie was tijdens dit concert de dirigent van de Harmonie?
Bjorn Bus

Ook organiseert Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie al jaren de kindermarkt.
D. Hoeveel bedroeg de entree van de kindermarkt dit jaar?
€ 3,00
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SPORTEN BINNEN
DE LIJNEN

Sporten doe je in een zaal met veel lijnen. Je ziet hier een fragment van de vloer van een sporthal in Horst.
Noem de sport die je normaal gesproken speelt binnen deze lijnen.
Lijnen Sport
badminton, minivolleybal, CMV
basketbal
volleybal
handbal, zaalvoetbal,
zaalhockey, korfbal
mini-basketbal

23.

Bourgondisch
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JE VINGERS
ER BIJ AF LIKKEN

Vul deze lijst aan met nog 5 lekkere dingen die samen 1 plakkend geheel vormen:
(postzegelserie "Nederlandse lekkernijen", 2017)

Bossche bol

Goudse stroopwafel

Limburgse vlaai

Zeeuwse bolus

Drents kniepertje

Groningse eierbal

Fries suikerbrood

Amsterdamse ui

Zwolse balletjes

Tielse kermiskoek
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LEKKER
SUUPKE

Bij het afhalen van het boekje hebben jullie een blik heerlijke soep gekregen
van Slagerij Joosten. In de vitrine van de slagerij staan alle mogelijke blikken soep.
Welke soep zit er in jullie blik?
Joëste Soep

43

EEN
PITTIGE VRAAG

Een bekende meesterkok die in Horst opgroeide heeft al meerdere boeken geschreven. In zijn eerste boek
van 2015 staat een recept van chili con carne. Eén van de ingrediënten is chilimix.
A. Wat is de naam van deze meesterkok?
Michel Hanssen

B. Uit hoeveel delen gedroogde uienstukjes bestaat deze chilimix?
4 (delen gedroogde uienstukjes)

24.

Bourgondisch
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HEEL
GEWOON

Thee komt van oorsprong uit China, maar thee drinken is ook in Nederland heel gewoon. Al zijn er wel
veel bijzondere theesoorten zoals blauwe thee, groene thee en gele thee. Zolang de soorten afkomstig
zijn van de theeplant gaat het om ‘echte’ thee. Kruidenthee zoals Rooibos, Munt of kamille drinken we als
thee, maar zijn eigenlijk ‘tisane’. Een naam die dan weer uit het Grieks komt. Verschillende landen hebben
verschillende soorten theeceremonies waarin de theebeleving elke keer anders is. Zo drinken de Engelsen
hun thee ‘in the afternoon’ heel sterk en met melk en suiker. In Japan duurt de theeceremonie uren en in
Marokko wordt muntthee gedronken uit kleine glaasjes volgens strikt recept. Oost-Friesland kent ook een
theeceremonie.
A. Hoe vaak wordt op de traditionele Oost-Friese manier je theekopje bijgeschonken?
2 x (want het is de traditie om 3 kopjes te drinken)

B. Om de theebeleving van Pickwick bijzonder te maken werden de tea topics geïntroduceerd. Ben jij ze al
tegen gekomen? Plak hieronder het lipje van een origineel theezakje van Pickwick met één van
onderstaande teksten:

45

WIE ZOET IS
KRIJGT LEKKERS

Wat voor lekkers maak je hiermee?
Kue Kembang Goyang
(gefrituurde zoete koekjes)

25.

Bourgondisch
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HAPPEN
EN TELLEN

Let jij ook goed op wat je eet?
Hoeveel gram zout staat er vermeld op het etiket van de producten, per 100 ml of per 100 gr?
A. 0,08 gram
B. 0,82 gram
C. 0,013 gram

C.

D. 1,05 gram

B.
D.

A.

47

E.

E.

0 gram (geen vermelding)

MYSTERY
KROKET

Tegen inlevering van de onderstaande bon kun je tussen 21:30 en 22:30 uur een Mystery Kroket komen
proeven bij John’s Foodstore. Vul van tevoren je teamnummer en teamnaam in op deze bon.
Wat is het smaakbepalende ingrediënt van de kroket die je geproefd hebt?
Hert

TEAMNAAM:
TEAMNUMMER:

TIJD: tussen 21:30 en 22:30 uur
LOCATIE: John’s Foodstore

26.

Bourgondisch
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FRUITS
DE MER

Een zilte oester is voor menigeen echt genieten. Maar ook van andere schelpdieren kun je heerlijke
gerechten maken.
Welke schelpdieren zijn hier afgebeeld? Geef de Nederlandse naam.

A.

E.

G.

I.

B.

C.

A.

Alikruiken of Kreukels

B.

Amandelschelpen

C.

Amerikaanse Boormossel

D.

Zeeoor

E.

Kokkels

F.

Wulken

G.

Sint Jacobsschelpen

H.

Venusschelp

I.

Oester

J.

D.

F.

Scheermessen of
Amerikaanse Zwaardschede

H.

J.

27.

Bourgondisch
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PROOSTEN
OP HET LEVEN

Voor de derde editie van De Hôrster Kwis
willen we samen proosten op het leven.
Hier zie je de biertap en de glazen.
Welk glas of glazen zijn als eerste vol?
P en Q

A.

D.

B.

I.

J.

K.

O.

50

P.

C.

Q.

E.

F.

G.

H.

L.

M.

N.

R.

S.

ONTBIJTJE

Op een prachtige morgen heeft een groep vrienden met elkaar afgesproken in hun favoriete lunchroom.
Azrael, de grootste van de groep, merkt op: “Dat moet wel miljoenen jaren geleden zijn dat we allemaal
samen waren, of niet?”
Afke, die haar splinternieuwe olifantenbroek aan heeft, knikt. Ondertussen blijft Antoine maar zaniken
over het weer bij hem thuis: “Ja, ik ben blij dat ik hier bij jullie ben. Thuis is het zo koud!”
Eugéne, die nog steeds verdrietig is over het verlies van een vriend, kijkt naar Zamir en Namresh, die aan
het discussiëren zijn over de nieuwe president Trump. “Die twee zijn echt onafscheidelijk”, bedenkt hij zich.
Opeens staat Octavia, de kleinste van het stel, op en zegt: “Jongens, ik heb een verrassing voor jullie! We
gaan vanavond naar de opera!” De ober, wachtend op de bestelling, was zich af aan het vragen waar deze
gasten hem aan deden denken.
Opeens schiet het hem te binnen en zegt hij: “Dames en heren, mag ik u wat sneetjes brood met boter,
jam en kaas en vleeswaren aanbevelen? We hebben ook croissantjes en andere broodjes. Wilt u koffie?
Anders hebben we natuurlijk ook thee of jus d’orange voor u.”
Wie is deze groep vrienden en wat beveelt de ober ze aan? (en ja, het heeft met elkaar te maken)
de 7 werelddelen, de ober dacht dus aan een "continental breakfast"

28.

Dwárs dór dörp
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BETER TWEE VOGELS
IN DE HAND...

Bij een van de Hôrster bassischolen staat een klein beeldje van een kind met twee vogels in de hand.
A. Wie heeft dit gemaakt?

Frans Cox

B. Wat is de tekst op het bordje dat bij het beeldje staat?
Gemeente Horst aan de Maas
Kind met twee duiven (1968) Frans Cox
Menig kind zoekt troost in de natuur als gevolg van
negatieve ervaringen in de maatschappij.

52

DE P
ERIN HEBBEN

Hier zie je een foto van een parkeerplaats in Horst-centrum.
A. Welke parkeerplaats is dit?
’t Cuppenpedje

B. Hoeveel parkeerplaatsen voor personenauto’s heeft deze?
138
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DAO GIET MEJ EN
LÊMPKE BRANDEN

Bij Inter Chalet vind je de grootste verlichtingsspeciaalzaak van
Nederland. Hier tref je altijd de nieuwste collecties binnen- en
buitenverlichting. Door de grote diversiteit aan merken zijn er ook
voor iedere inrichting bijpassende lampen te vinden. Ons oog is
gevallen op dit exemplaar.
Wat is het afhaalnummer van deze lamp bij Inter Chalet?
8038

29.

Dwárs dór dörp
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NUMMERKE
ZEUKE

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2017.
Hier staan 5 filmpjes van schon Hôrst.
De drone daalt loodrecht naar beneden, vlakbij een bladkorf.
Schrijf het nummer op van des betreffende bladkorf.
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1.

528

2.

707

3.

574

4.

560

5.

506

DE SCHOUW
MOT ROËKE

Schoorsteenveger Rob Schippers kent iedere Hôrster schoorsteen
van binnen en van buiten.
Weet jij op welke gebouwen de volgende schoorstenen staan? Noem straat en huisnummer.

A. Gasthuisstraat 30

B. Nieuwstraat 176

C. Vijverlaan 50

D. Van der Horstplein 2

30.

Dwárs dór dörp
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GEEJ ZIT
ZE VLEEGE

Sommige inwoners van Horst hebben de gevel van hun huis versierd.
Waar hangen deze vlinders en vogels uit? Schrijf de straatnaam op.

A. Wittenhorststraat

B.

Herstraat

C. Doolgaardstraat

D.

Loevestraat

57

E. Wervelstraat

WAAR
IS WALLY?

Tussen 19.00 en 19.30 uur kun je Wally zien wandelen
door Stuksbeemden. Hij heeft het logo van De Hôrster Kwis
bij zich, maar iets klopt er niet aan het logo.
Ga hem zoeken en noteer hieronder wat er niet klopt.
Wees lief voor Wally, we hebben er maar één!
stippen in het logo

31.

Dwárs dór dörp
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WIE WEET WELK WINKELWAGENTJE
WIJ WILLEN WETEN?

Bij welke supermarkt zijn de volgende foto’s geknipt?

A. Albert Heijn

D. Aldi

59

B.

Plus

C.

Lidl

E. Jan Linders

IEMAND ‘T VEERKANTE GAAT WIEZE

In 1995 werd het Dendron College
gebouwd aan de Gebr. van Doornelaan.
A. Hoeveel gekleurde vierkantjes staan er in totaal op de 2 buitenmuren van de aula van het Dendron
College?
58

B. Welke tekst staat er op het gele, rechthoekige bordje bij de ingang van de fietsenkelder van het
hoofdgebouw?
fietsen verboden

32.

Dwárs dór dörp
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VAAN ENNE KALDE SEPTEMBERKERMIS
THOÊS KOME

Waar stond welke attractie? Koppel de juiste foto aan de juiste locatie. Zie volgende bladzijde.

A.

B.

C.

E.

F.

I.

J.

D.

G.

H.

33.

Dwárs dór dörp
Locatie Attractie

Wilhelminaplein

①

②

③

④

1

H

2

I

3

F

4

C

5

E

6

G

7

J

8

A

9

B

10

D

⑤

⑥
⑦
⑨

Sin
t La
mb
ertu
⑧
spl
e in

10

34.

Róndum Hôrs
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AAN HET
LIJNTJE HOUDEN

Verbind onderstaande punten en draai een kwartslag. Wat zie je dan?
1 . N51° 26.592’ E5° 53.090’
2. Hoek Zwarte Plakweg-Hottemeerweg
3. N51° 26.012’ E5° 56.514’
4. Hoek Blaktdijk-Peelstraat
5. Hoek Americaanseweg-Bossebroekweg
6. Kruising Mulderstaat-Klassenweg-Maasbreeseweg
7. Hoek Berghemweg-Deckersgoedtweg
8. Hoek Marco Poloweg-Stanleyweg
9. Hoek Sintelweg-Witveldweg
10. Hoek Stationsweg - Houthuizerweg

11. N51° 27.652’ E6° 07.499’
12. Kruising Lochtstraat-Koppertweg
13. N51° 29.780’ E6° 05.129’
14. N51° 28.638’ E6° 01.987’
15. N51° 29.360’ E6° 01.843’
16. Hoek Schadijkerpeelweg-Silversterweg
17. N51° 28.610’ E5° 59.057’
18. N51° 27.521’ E5° 56.483’
19. Hoek Veulensewaterweg-Puttenweg
20. N51° 26.592’ E5° 53.090’

kerstboom
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HOE ALDER
HOE GEKKER

In jongerencentrum Canix in Lottum vond in april 1994 een legendarisch concert plaats van een
Amerikaanse punkband met een zangeres van 54 en een drummer van 75.
Wat was de naam van deze band?
One Foot in the Grave
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MOEDER
OVERSTE

De basisschool in Meterik verhuist komend jaar naar het voormalige Sint-Theresiaklooster. Eerder
al, vanaf 1925, deed het klooster dienst als lagere meisjesschool. Wegens plaatsgebrek werd die
school in 1935 uitgebreid. De overste van het klooster vroeg de bouwvergunning aan.
Wat was haar kloosternaam?
Zuster Berlindis

35.

Róndum Hôrs
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DAAR BIJ
DE WATERKANT

In de omgeving van Horst zijn veel watergangen. Deze zijn erg belangrijk voor de waterhuishouding in de
regio. Bijvoorbeeld om bij extreme regenbuien water af te voeren of in droge tijden water vast te houden.
Hieronder staan 4 foto’s van verschillende watergangen in de regio.
Schrijf de naam van de watergang bij de foto.

A.

D.

B.

Lollebeek
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C.

Grauwveen

WORKING
SIX TO SEVEN

Welke winkel is de winkel
met de volgende
openingstijden?

Kabroeksebeek

66

Groote Molenbeek

Elektro
Brouwers
(Swolgen)

DINGETJE

‘‘If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.’’
A. Wat is de naam van dit ding?
Kynetic Wheel of Muziekwiel

B. Waar kun je het vinden?
Speeltuin Roeffen Mart, Grubbenvorst

36.

Róndum Hôrs

67

VERKIERDE KÂNT
VÁN ‘T SPOOR

Dit jaar is er veel gepraat over het spoor. Komt er bij het station Horst-Sevenum nu wel of geen tunnel?
Krijgt Grubbenvorst een station? De familie van Twan Huys, bekend van onder andere College Tour, was
ook aan het spoor verbonden. De overgrootvader (aan vaders kant) werkte bij het spoor.
A. Op welke datum is zijn overgrootvader geboren?
3 mei 1867

B. Ter gelegenheid van welk evenement kwam Twan Huys in september naar Horst om te gast te zijn in zijn
eigen College Tour?
Wereldmarkt / Burendag

C. Het boek van Twan Huys over de Clintons werd die dag daar verkocht. Waarheen ging de gehele
opbrengst van de verkoop?
Funpop

D. Waarmee probeerde Twan Huys in het verleden Oprah Winfrey te strikken voor zijn College Tour?
1000 oranje tulpen
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EEN
BLIK WERPEN

Ook buiten de dorpsgrenzen wordt vanalles georganiseerd.

A. Bij welk evenement is deze foto genomen?
Witte Dame festival (Grubbenvorst)

B. Tijdens dit evenement konden kinderen zelf
iets maken op een nabijgelegen parkeerterrein.
Wat was dit voor voorwerp?
een boog

37.

Róndum Hôrs
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WAAR
HANG IK UIT?

Waar in Horst aan de Maas was dit allemaal te zien? Noem het juiste dorp.

Sevenum

America

Griendtsveen

Meterik

70

DE
GEZONDSTE

Horst aan de Maas in 2025 de gezondste gemeente van Europa?
De beweging ‘Gezondste regio 2025’ wil hiervoor gaan door samen met inwoners, bedrijven en
instellingen gezonde projecten en ideeën te ontwikkelen.
Op de HILTHO waren dit jaar 25 ‘gezondste’ stands te vinden. Je vond in deze stands een letter en samen
vormden deze letters een zin.
Wat was deze zin?
Samen voor een gezonde regio!

B

AC
38.

Hôrster historie

71

EN TOEN WAS
ER NIETS MEER

A. Hier stond een gebouw. Welke
organisatie had het als laatste in
gebruik?
ZOPO

B. Nu staat er nog een herinneringsbordje. Wat is de tekst hiervan? Noteer
alleen de eerste drie woorden.
"hier stond ZOPO"
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GOJJE
ROAD

In 1966 vonden er gemeenteraadsverkiezingen
plaats in de toenmalige gemeente Horst.
A. Op welke datum vonden deze verkiezingen plaats?
1 juni 1966

B. Wie stond nummer 10 op de kandidatenlijst van Lijst 1?
Jan van Heijster

B

AC

C. Hoeveel stemmen behaalde deze kandidaat in stembureau De Sport in Horst?
111

D. Wie was burgemeester ten tijde van deze verkiezingen? Noem de achternaam.
Geurts

73

B

AC

KLOKKE
LUUJE

In welke plaats is de beroemde grote klok van de Sint Lambertuskerk, gegoten in 1537, na de oorlog
teruggevonden?
Tilburg

39.

Hôrster historie

74

ZACHTJES GAAN
DE PAARDENVOETJES....

In juli 1997 vertrok er vanaf het plein voor het raadhuis in Horst een stoet van 58 koetsen voor een tocht
van 50 kilometer. De drukkende hitte maakte dat het een zware tocht werd, met name voor de paarden.
Hoe heette deze tocht?
Elfdorpentocht
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UIT DE
OUDE DOOS

Na een omzwerving door het land is de man op de foto in Horst beland.
Wat is de naam van deze man?
Jan Timmerhuis
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B

AC

‘N RAAD
LOS HEBBE

Wanneer je door de straten van Horst fietst kom je ook de techniek van vroeger tegen. Op de onderstaande
foto is een machine te zien die vroeger veel werd gebruikt.

Hoe heet de machine waarvan de onderdelen op de foto een restant zijn?
Rosmolen

40.

Hôrster historie
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NAATE
VEUT

Met de herbouw van de “Smaal Brug” is een flessenhals in de Kabroeksebeek opgelost. In de jaren ’90
zorgde deze flessenhals er voor dat diverse woningen onder water liepen.
A. Op welke datum liepen er verschillende woningen in de omgeving Middelijk/Weltersweide onder
water?
1 november 1998

B. Hoe kwam het dat er zoveel water ineens werd aangevoerd?
door vernieling van een stuw in de Peel
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ONDERZOEKERS

De opening van dit gebouw aan de Venrayseweg te Horst vond plaats in het voorjaar van 1959.

A. Welke minister opende dit gebouw? Noem zijn/haar achternaam.
Marijnen

B. Wat voor onderzoek deden ze hier?

B

AC

Onderzoek naar teeltmethodes en naar vakgericht onderwijs op dat gebied

C. Voordat dit gebouw in gebruik werd genomen, deden ze deze onderzoeken elders in Horst.
In welke straat was dat?
Meterikseweg

D. Welke straat in Horst is vernoemd naar de bekende onderzoeker van deze instelling?
Pieter Belsstraat

41.

Hôrster historie
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16
GRADEN!

Het water in buitenbad De Wilgert moest minimaal 16ºC zijn anders mochten de zwemwedstrijden niet
doorgaan in het buitenbad.
A. Op welke manier werd het water verwarmd toen in 1964 het water te koud was?
"Koelwater" afkomstig uit de stroopfabriek van Sjang Hesen
Uitgevoerd door werktuigen-coöperatie "Ons Belang"

B. Wie was de eerste geestelijk adviseur van HZPC?
kapelaan L.A. Theunissen

C. In de beginjaren was HZPC alleen voor dames en was er een aparte vereniging voor heren.
Hoe heette deze vereniging?
Horster Sport Vereniging (HSV)

D. Dit is een foto van een kampioensteam. Wie zijn de twee omcirkelde mannen?
Jo Gielen

80

B

AC

Sjef Keijsers

B

AC

AAN VALSE
BESCHEIDENHEID HEDDE NIKS

Van welk Hôrster bedrijf werd het volgende citaat van haar directeur vet gedrukt in het Dagblad voor
Noord-Limburg gepubliceerd:
Machinefabriek J.M. van den Munckhof

42.

Zeuk ut ma oêt
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GET
THE PICTURE

De onderstaande foto’s hebben te maken met opmerkelijke momenten afgelopen jaar.

A

B

D

E

C

Geef in maximaal 5 woorden aan om welk moment het gaat.
A.

2 panda’s uit China naar Ouwehands Dierenpark

B. Overname van Opel door Citroën / Peugeot
C.

Fipronilcrisis / eierschandaal

D. Chriet Titulaer overleden
E.

Tom Dumoulin wint de Giro d’Italia
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ZWÁRTLICHT

Ergens in dit kwisboekje vind je het antwoord in blacklight-inkt geschreven. Succes!
plare

(zie pagina 19)

43.

Zeuk ut ma oêt
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INTREENTOFHIËL

25 jaar na ‘Zo bót ás en hiëp’ kwamen de AMC Zengers dit jaar met een nieuw Hôrster dialectwoordenboek
en verhalenbundel.
Los de puzzel op en stel met de gele vakjes het sleutelwoord samen. De accenten op de letters mogen
jullie negeren.

3.

1.

2.

Horizontaal:
3. Zuurkool
5. Heel erg vervelend persoon
7. Nog net niet helemaal
8. Mager
9. Op en neer schudden
11. Meestal
14. Regenworm
15. Mank lopen
17. Altijd
18. Lampje

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

14.
15.
Verticaal:
1. Weegtoestel
2. Dichtbij
3. Sabbelen
4. Eekhoorn
6. Het bord helemaal schoon schrapen
10. Karbonade
11. Iemand die niet alles lust
12. Verpakking voor eieren
13. Specerijen
16. Iemand die last heeft van koud weer

12.

13.

16.
17.

18.

K A O R E Z E I

K E R

44.

Zeuk ut ma oêt
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PAS OP
JE WOORDEN

Hieronder zie je 16 woorden. Vier van deze woorden verwijzen telkens naar één onderwerp. Zoek de juiste
combinaties en vind de vier onderwerpen.
17

Charlotte

tribune

lijn

A.

voetbal

klein

Gemert

escaperoom

1959

B.

kasteelruïne

elf

stichting

Brons

gras

C.

Kees van Rooij

kaal

groep

CDA

Wittenhorst

D.

Peelkabouters
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DAAR ZEG
JE ME WAT

Hier staan een aantal spreekwoorden/gezegden/uitdrukkingen waarvan de klinkers ontbreken.
Welk spreekwoord/gezegde/uitdrukking staat er?
gnkn, gnmn
Geen koeien, geen moeien

htsdwsnhlktkpnzlngjhtvlsngbhtpndkntkrgn
Het is dwaas een hele koe te kopen zo lang je het vlees nog bij het pond kunt kopen

nppltjvrddrst
Een appeltje voor de dorst

htznntllnmnnkndkppndrgn
Het zijn niet alleen monniken die kappen dragen

hdddrsgddnrhrsdhbbznhndjdtpstwntmndj
Hedde dors, godde noar Hors, doa hebbe ze en hundje dat pist ow in ut mundje

45.

Zeuk ut ma oêt

86

WIE NIET WAAGT,
WIE NIET WINT

Welke kleur speler heeft op basis van deze opstelling Welke steen kan de speler met deze score
de meeste punten?
wegnemen? Noem het nummer.
Rood

Steentje 28

A

A

B

B

Wie van de twee heeft de minste strafpunten?
Bovenste speler

87

Welke speler heeft de beste hand?
Onderste speler

WAT
SCHUIFT DAT?

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/foxxl en los de puzzel op. Als je de puzzel hebt opgelost krijg je een vraag te
zien. Wat is het antwoord?
€ 30,25
("Hoeveel kost het bij FOXXL om een .NU domeinnaam te registreren incl. btw per jaar?")

46.

Zeuk ut ma oêt

88

HOE ZAT HET
OOK ALWEER?

A

B

Hier zie je vier verkeerssituaties. Beantwoord daarbij de verschillende vragen.

A

D

A

C
B

Wie heeft hier voorrang?

Wie heeft hier voorrang?
B (witte auto)

Niemand

B
Wie heeft hier voorrang?
B (witte auto)

A
Zet de voertuigen in de volgorde van voorrang.
1. B (rode auto)
C

B

2. A (blauwe tractor)
3. C (witte auto)
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STUURELUURS

Hiernaast zie je een afbeelding van
een auto (van bovenaf).
Zoek uit waar het stuur zit:
links of rechts?
rechts (zie hoek van spiegels)

47.

Zeuk ut ma oêt
Welke plaatjes horen bij elkaar? Maak 10 goede paren.

(bijvoorbeeld X - Y)
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KREK ZOE
IS UT

A+C = moêr

A

B

C

D

B+E = graaf
D+Q = boor

E

F

G

H

F+G = zaal
H+N = boks

I

J

K

L

I+S = peer
J+T = klier

M

N

O

P

K+O = kiew
L+M = scheur

Q

R

S

T

P+R = neut

48.

Geheime Proef
Zorg dat er één persoon van je team om klokslag 20:00 uur op de
parkeerplaats van “John’s Foodstore” is.

Geheime proef

				

Het is van groot belang dat je het volgende meeneemt:
• Deze originele pagina ingevuld
• Een fiets met goede verlichting

Tip! Stuur iemand met oog voor detail.

Teamnaam:
49.

