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DE HÔRSTER KWIS 2019
Beste deelnemers,
“Wát zui ’t toch ruig zien as Hôrs ’n eige dörpskwis háj!” zeiden we tegen elkaar in het najaar van 2014. Zo’n

dorpskwis was er nog niet, dus besloten wij om er een te gaan organiseren.

In 2015 begonnen we aan het uitwerken van onze plannen en het oprichten van een stichting. We staken veel
werk in het uitleggen van het fenomeen “dorpskwis”, want dat was nog vrijwel onbekend in onze provincie. De
begroting werd gemaakt en we hoopten op minimaal 25 teams om al onze ideeën te laten slagen.
Toen we de inschrijving openden werden onze verwachtingen ruimschoots overtroffen. Met 69 teams was de
première van De Hôrster Kwis in 2015 meteen een daverend succes!
Bij de tweede editie bleven de inschrijvingen maar binnenstromen en besloten we een rem op het aantal
inschrijvingen te zetten. Door toeval kwamen we daarbij op precies 111 teams uit en aan dat maximum aantal
hebben we de daaropvolgende jaren vastgehouden.
Ondertussen verspreidde het kwisvirus zich langzaam verder en hebben we verschillende organisaties op weg
mogen helpen met de eerste stappen van het organiseren van zo’n dorpskwis. In allerlei dorpen rondom Horst
en ver daarbuiten kan men nu genieten van een eigen dorpskwis. Voor elk dorp een kwis op maat en elk met
zijn eigen unieke elementen, een geweldig fenomeen!
Vol trots mogen we jullie deze jubileumeditie van het kwisboekje van De Hôrster Kwis presenteren. Maar
liefst 115 teams wagen zich vanavond aan de vragen en opdrachten die we voor jullie bedacht hebben. Met
5 jaar De Hôrster Kwis kon een categorie “Jubileum” natuurlijk niet ontbreken. We blikken daarin terug op
voorgaande kwisedities, maar er is ook aandacht voor 800 jaar Horst aan de Maas.
De Hôrster Kwis wisseltrofee is op dit moment voor het tweede jaar in handen van het team 71%. Maar welk
team pakt het dit jaar het slimste aan en weet de meeste vragen goed te beantwoorden?
De vormgeving is gedaan door Daphne Cortenbach, ze heeft van dit kwisboekje een waar kunstwerkje weten
te maken. Ook een speciaal woord van dank voor het Hôrster Centrummanagement. Daarnaast willen we
graag alle Vrienden van De Hôrster Kwis bedanken voor hun bijdrage. Zonder hen zou het onmogelijk zijn deze
kwis te organiseren.
Als laatste bedanken we Liesbeth’s Grand Café voor de fijne samenwerking. Daar moeten vanavond de
kwisboekjes weer op tijd ingeleverd worden. Wij nodigen de teams graag uit om daarna nog na te praten op
“De Hôrster Kwis afterparty” onder het genot van een drankje. Hier vindt ook de uitslagenavond plaats op
zaterdag 25 januari 2020 vanaf 20:00 uur.
We wensen jullie een succesvolle, leerzame en vooral gezellige avond!
Vriendelijke groet namens de organisatie,
Joep Versleijen
Voorzitter Stichting De Hôrster Kwis
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HOE WERKT HET?
WANNEER WORDT EEN ANTWOORD GOEDGEREKEND?
Simpel: als het antwoord goed is. Daarnaast gelden de volgende regels:
- Vul het antwoord in op de daarvoor bestemde plek: Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden
worden geen punten toegekend.
- Als er gevraagd wordt naar een persoon, benoem dan de voor- en achternaam, tenzij anders aangegeven
wordt. Ook een eventueel tussenvoegsel moet volledig uitgeschreven worden. Bijvoorbeeld Hans van den Broek =
goed, Hans v/d Broek = fout.
- Spel correct. Als het spellingssymbool bij een vraag staat, dan moet de spelling 100%
correct zijn. Fout gespeld = antwoord fout.
HOE ZIT HET MET DE PUNTENTELLING?
Per vraag zijn 10 punten te verdienen, per categorie 100 punten. 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 en lever deze voor 19:30 uur in bij Liesbeth’s Grand Café. 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 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 25 januari 2020 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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JOKERBLAD
De vragen zijn verdeeld in 10 categorieën.
Zet een joker in op één van de categorieën en verdubbel de punten in die categorie!
LET OP:
De joker moet dit jaar van tevoren worden ingezet, in tegenstelling tot voorgaande jaren.
Lever deze pagina vóór 19:30 uur in bij Liesbeth’s Grand Café om je punten voor die categorie
te verdubbelen. Te laat = geen dubbele punten.

!

Jubileum
Hôrs Anno 2019
Róndum Hôrs
Ván alles wát
Sport & Veriëniginge
Dwárs dór Dörp
Hôrster Historie
Zeuk ut ma oêt
Muziek
Geheime Proef
Teamnaam:
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VRIENDEN VAN DE HÔRSTER KWIS
Bedankt!

LIESBETH’S
GRANDCAFE

since 1988

FOXXL
hosting

HORST VERHUUR
PARTY - ATTRACTIE - FEESTTENTEN

077-3986426

info@horstverhuur.nl
www.horstverhuur.nl
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JUBILEUM

01

BLIK, HOUT, PLASTIC
De Hôrster Kwis bestaat inmiddels 5 jaar. Vijf jaar oud dus, maar wie zijn die
gezichten achter de kwis van dit jaar. Die zie je op bijgaande foto.

Bereken de gemiddelde leeftijd, afgerond in hele jaren, van de organisatie van De Hôrster Kwis 2019 zoals deze
op de foto staat.

42 jaar

JUBILEUM

02

AND THE WINNER IS...
Jij, ja jullie. Laat ons zien hoe blij jullie zijn als je De Hôrster Kwis zou winnen.

Maak een foto met je hele team alsof je De Hôrster Kwis hebt gewonnen. Zorg dat je
teamnaam en -nummer duidelijk zichtbaar zijn.
- Mail deze foto voor 23:00 uur naar foto@dehorsterkwis.nl
en
- Zet deze voor 23:00 uur op Facebook en tag De Hôrster Kwis.
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WE GAEVE ‘N RUNDJE
Wie jarig is trakteert. Je krijgt 10 punten van ons cadeau..... die je aan een ander
team weg moet geven:

- Kies 2 teams aan die je elk 5 punten cadeau geeft.
- Een team kan maximaal 20 punten behalen.
- Deze vraag telt niet mee voor de joker.
- Let op: geen teams invullen levert je 10 minpunten op!
1 Janssen en Co
2 Geej kunt meej d’n hak vioële
3 D’n Östrik
4 Raddraaiers
5 Fam. Krangsum
6 Heggieheggieheggie
7 Biëstig Good
8 Neet vaan Hors
9 Baeter dan vurig jaor
10 #TEAMRHEEJE
11 VC Moandaagmerge
12 VC de Knammels
13 Fam. Kleeven
14 De Keet
15 VC Knollebear
16 Weej 4 zien kammerui vaan niks
17 BV Tik um aan
18 Nejt de slumste
19 Pikkestein
20 Hiël hôrs kwist
21 De Smidjes
22 Kameruuj
23 Kweddut
24 Neet Gek & Co
25 Ad Fundum
26 Optpuntjevanmientong
27 De afstammelingen
28 Kort en pittig
29 Tot op dn Bojjem
30 Weej doon ok ma wat!
31 De Batsmannen
32 Actuelle Haarmode
33 La-krujj
34 Fleerbes
35 Café Seuren
36 Groëte Marie
37 Altied fiest
38 Alaaf
39 Team Iënstiën

40 Zekdoampels
41 Norbertuswijk
42 Oud JoHo Leiding
43 Die va Joeste
44 Mc Bally
45 En Zoë & Alles
46 Daatzeukewôp
47 Daat wet ik ok ni
48 71%**
49 Hcw
40 Dreumel Dream Team
51 Team KUIF - OXIGYM - Bootcamp Power
52 Zao-wát gâns
53 BHC Bouteh Heldus Combinatie
54 Mengelmoesjes
55 Keumt Good
56 Ge wet ut ma noëits
57 VC Klamme Tosti
58 Team 1966
59 De Verkamezeulers
60 Beejieëngerapt
61 Brulbeare
62 Checkpoint 7
63 Twedde Kans
64 Staek 19
65 Dus...
66 De Driskes
67 Kwissor Sisters/Misters
68 VC Gewoen Niks
69 Spontane Gezelligheid
70 Ram Sjiek
71 Hé Ho, Let's go!
72 vriende vaan Johan Janssen
73 Appels en peren
74 Mio Nome É Nessuno
75 DROMO’s
76 VC Veulste Veul
77 Brandweer Horst

78 VC noeit genog
79 A Hôrs is a Hôrs of course
80 de verloëpe köp
81 Genne Kwats
82 De Lindeboys
83 Hoêg en (Patro)druêg
84 AKEE feat. De Megjes
85 Jong Belegen
86 VC Iesk(&)ald
87 Ratjetoe 4.0
88 Joostenclan
89 FC 6,50
90 Pony’s, hund en k’rboêt
91 Oetgebreid
92 Dit giet um ok ni waere!!
93 enne euro en veul mier
94 De Wolven
95 M&J en Co
96 De Huub & Chris Fanclub
97 Beleage tieners
98 Ut onderhundje
99 De kameroaj
100 Plaarzek
101 De Aangebokte Hund
102 Queens
103 Putloog
104 Horster nest
105 VC Leag
106 Chronic 2
107 St. Lambertus
108 Buurtvereniging Herstraat
109 V.C. De Feer
110 Durrum Moêtwöärm
111 VC Routine
112 De Onneuzele
113 Gooiendaag
114 De Anjerboys en Girls
115 Guppies

Vul de twee teamnummers in:
Teamnummer:

Teamnummer:
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INVULLUH!
In of net buiten de kernen van onze gemeente zijn, in het kader van Horst aan de
Maas 800, borden geplaatst.

Vul het ontbrekende woord of de ontbrekende woorden in.

C.
D.

A.
B.

A. DAF
B. Zuringspeel

C.
D.

60 jaar
'moeder-kind'

G.
E.
F.

H.

E. Oogsten
F. Meterikse Veld

G. Lef!
H. 800 jaar

I.

J.

I. Tijdmachine
J. Filmfestival
8
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THE BODYGUARD
In alle edities van De Hôrster Kwis zat een vraag over de film The Bodyguard, onze
“guilty pleasure”. In dit jubileumjaar mag een vraag over deze film natuurlijk niet
ontbreken.

Op een bepaald moment staat Rachel met een zwaard voor Frank. Frank neemt het sjaaltje van Rachel en
gooit dit over het zwaard.
Wat is de kleur van het sjaaltje?

(licht) blauw / grijs

JUBILEUM

06

INVULOEFENING

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2019 en luister goed. We hebben enkele of
meerdere woorden of namen weggepiept.

Wat hoort er op de weggepiepte plek te staan?
A.

Averbode

F.

B.

Jan Duijf

G. pestmeester / pestdokter

C.

Jesse Passenier

H. chocolade

D.

(café) De Buun

I.

E.

Tijmen Geurts

J.

1913

Kim van Rengs
2069
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50 JAAR!
Dit jaar werden er verschillende mensen een halve eeuw oud.
Noem bij deze afbeeldingen de naam van de Abraham of Sarah.

A.

René Peters

B.

Marilon van Lier - Hoeijmakers

C.

Ed Koster

D.

Richard van der Sterren
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REBUS
Je ziet hier drie ‘rebussen’. Ze verwijzen naar namen van teams die afgelopen jaren
mee hebben gedaan aan De Hôrster Kwis. Welk teamnamen zoeken we?

+
A. Guppies

B.

+

Bottermelluks Lei

D. Wat hebben deze teams met elkaar gemeen?

K=A

+

+

B=R

Ze behaalden allemaal
plek 37 in de kwis

C. Durrum Moêtwöärm

JUBILEUM
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NUMMERTJE
Er zijn de afgelopen jaren toch zeker zo’n 400 vragen langsgekomen in De Hôrster
Kwis.

Welk nummer hoort bij deze vragen:
- Voor wie zou jij een fanclub oprichten?
- Welke award zou je graag willen winnen?

44 (B)

(zie De Hôrster Kwis 2016)
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KWISSEREEJ
Geduld wordt vaak beloond. Zeker in de rij voor het afhalen van je kwisboekje. Wist
je trouwens dat die hele rij binnen 2 minuten weg is en we dan dus alle kwisboekjes
hebben uitgedeeld?

Geef per foto het bijbehorende jaartal.

A. 2016

B. 2017

C.

D.

2015

2018
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KAKBAK
Halverwege dit jaar zijn de palen met hondenpoepzakjes weggehaald. In plaats
daarvan zijn er gele prullenbakken geplaatst waar hondenpoep in gedeponeerd kan
worden.

Waar zijn deze prullenbakken te vinden? Noteer de straatnaam.

A.

Valkplein / Kievitstraat

B. Weltersweide

C.

Rembrandtstraat

D.

Slooyerbroek / Pelslap / Clapvaeren
13
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‘T KISTJE
Op carnavalsdinsdag vond traditiegetrouw het Kistjesbal plaats bij Het Proeflokaal
van Horst. Ruud Clevers klom ook op het kistje en zong twee nummers, beiden dialect
covers.

Noem van het tweede nummer dat hij ten gehore bracht de originele artiest en titel.

Drs. P - Dodenrit

HÔRS ANNO
2019

13

DE BANK
Eind oktober was in de Mèrthal de
Greune Mèrt. Hier stonden ook 2 banken
gemaakt door kinderen.

A. Bij welke gelegenheid zijn deze gemaakt?

Kids Climate Conference

B. Waarnaar verwijzen de teksten op de binnenkant van de banken?

Aan de binnenkant staan de doelen waarvan de kinderen
willen dat er geen geld door de banken aan wordt besteed

HÔRS ANNO
2019

14
28 uur

STEMMEN MAAR
In mei dit jaar waren de verkiezingen voor het Europese Parlement. Gedurende hoeveel
uren kon er in Horst aan de Maas gestemd worden voor deze verkiezingen?

(in Meterik kon ook gestemd worden voor Polen in Nederland)
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WAAR IS HET
FEESTJE?
In Horst is men wel in voor een feestje.

Medio mei zag je in deze straat op veel plaatsen de vlag uit
hangen. Er werd één heugelijk feit gevierd, wat werd er gevierd?

Kim Everaerts werd met het Nederlands
damesteam onder 17 tweede op het EK voetbal

HÔRS ANNO
2019

16

ALDE JONGEREN
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de eerste jongerenmis plaats vond. Dit werd
9 november in de Lambertuskerk gevierd.

A. Met welk liedje werd vroeger en nu de mis beëindigd?

Amen

B. De huidige deken is lid geweest van het jongerenkoor, wat was zijn functie?

Lid tekstcommissie
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KEI KAAL
In januari van dit jaar kon je met eigen ogen bekijken hoe ‘t Gasthoês er leeg en
kaal bij stond. Ook werd er een bouwbord onthuld, dit werd vergezeld door een mooi
instrumentaal intermezzo. Daarna werd begonnen met de revitalisering van ‘t Gasthoês.

A. Wat gebruikte de aanwezige muzikanten als muziekinstrument?

Trappen, huishoudtrappen e.d.
B. Boven op zolder stond nog één schilderstuk, wie was daarop afgebeeld?

Jack Poels
C. Zet de foto’s in de juiste volgorde en begin met de oudste.

A.

B.

C.

C-A-B

HÔRS ANNO
2019
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AWWIEJE
Deze zomer werden er op de eerste zondagen van de maand rondleidingen gegeven op
kasteel Huys ter Horst. Deze rondleidingen hadden het thema “Straffen door de eeuwen
heen”.

Na afloop kon je een blad meenemen met daarop 10 spreekwoorden en gezegden.
Wat was het eerste spreekwoord of gezegde dat op het blad stond?

Iemand de duimschroeven aandraaien
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VREEJ ÓNGEDWÓNGE
Eind oktober, begin november was er een heuse mini revue bij Anja ván de Smid.
“Vreej óngedwónge” ging over de bevrijding van Horst, 75 jaar geleden.

A. Onder de klanken van welk instrument werd je buiten welkom geheten?

Doedelzak
B. Wim en Ger hadden allebei hetzelfde t-shirt aan. Wat stond erop?

Tommy
C. Hoe noemden Bernhard en Churchill elkaar toen ze wat amicaler werden?

Bennie (Benny) en Winnie (Winny)
D. Hoe werden onze bevrijders in de volksmond genoemd?

Tommies

HÔRS ANNO
2019

20

DONKER HÔRS
In het kader van 800 jaar Horst aan de Maas gingen half oktober alle lampen uit in
het centrum voor het evenement Donker Horst.

A. Over welke persoon ging het introductieverhaal bij de start?

Sjang/Frans/Gerard Beuijssen
B. Noem in de juiste volgorde (volgens de looproute), de 5 taferelen met figuranten die in de Loevestraat te zien
waren.

1. Kapper
2. Kraambed
3. Thuisconcert
4. Brandweer
5. Raamprostitutie
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BIM BAM
Bam bam bam bam
Hoor de klokken weer eens luiden (bim bam)
Oh wat gaan ze weer tekeer (bim bam)
‘t Zijn de klokken van ‘t zuiden (bim bam)

Beluister de fragmenten op www.dehorsterkwis.nl/vragen2019.
Welke klokken horen we hier luiden? Noem de plaatsnaam.
A.

Broekhuizen

B.

Hegelsom

C.

Horst

D.

Lottum

E.

Meerlo

RÓNDUM
HÔRS
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WAEGWIES WAERE
Tijdens evenementen in onze gemeente
kom je soms bijzondere aanwijzingen
tegen.

A. Tijdens welk evenement kwam je deze combinatie tegen?

Walk 4 the Roses
B. Wat werd er geblokkeerd?

Er werd niks geblokkeerd, was in het bos
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ALD GESCHEET
Dit jaar vond het Oud Limburgs Schuttersfeest in onze gemeente plaats. Uiteindelijk
ging schutterij Sint Willibrordus uit Meijel er met D’n Um vandoor.

A. Wat was de eerste zin van de schutter tegen de pers na het winnende schot?

"Jao ooh ooh oh, nu zitten we er mee."

B. Welke eerste prijzen heeft schutterij Sint Lucia uit Horst gewonnen op dit OLS?

Eerste prijs sappeur (Marc Maas)
Eerste prijs hofdames (Daniëlle van Helden en Henny van Helden)

RÓNDUM
HÔRS

24

OP BEDEVAART
In het voorjaar van 2019 werd er een nieuw wandel- en fietspad geopend langs de
Groote Molenbeek van Horst naar Tienray.

A. Welke boom werd er geplant bij de opening?

Kastanjeboom

B. Wat staat er op het waarschuwingsbord bij het hek als je aan het pad begint?

"Grote grazers - Betreden op eigen risico"
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BIEM!
Op 25 september 1907 werd een hinderwetvergunning aangevraagd voor een in
Grubbenvorst te bouwen fabriek.

A. Om wat voor fabriek ging het?

Dynamietfabriek

B. Welke twee heren vroegen de vergunning aan?

Marius Micheels
Alphonse Van Reeth

RÓNDUM
HÔRS
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BOÊTENDERPS
Wanneer we een “groêt fist” willen geven dan moeten we voortaan Zaerums proate
met Horst Verhuur. Dit kan evvel lang niet ederiên.

Vertaal de woorden van het Nederlands naar het Zaerums en los de woordzoeker op. Uit de overgebleven
letters komt een woord, dit is het antwoord.

aanrecht
oudste
opa
tailleband
kikkervisjes
overkant
horloge
hoedje
voordat

koud
slappe koffie
hedendaags
uitvissen
rundvlees
vrachtwagenchauffeur
waarheen
stropdas
eenden

Palmen
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CAFÉ AAN DE PIEEEP
Daar in dat kleine café aan de [PIEEEEP]
Daar zijn de mensen gelijk en tevree
Daar in dat kleine café aan de [PIEEEEP]
Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee

Welk café is hier afgebeeld? Noem de naam van het café.

A. Boëms Jeu (America)

B. ’t Tunneke (Melderslo)

C. Kleuskens (Meterik)

D.

Zaal Debije (Hegelsom)

E. De Sevewaeg (Sevenum)
21
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BIOSVAN!
Op het Lambertusplein staat een pop-up bioscoop. Deze bladzijde is jullie
bioscoopkaartje, waarmee één persoon een voorstelling in deze bioscoop kan bekijken.
Aan het einde van de voorstelling worden twee vragen gesteld.

Kijk op het ticket wanneer je welkom bent en neem dit blad mee.

Vul hier de antwoorden op de twee vragen in:
A.

Schadijkse bossen

B.

Blauw

(In welk gebied rende de hardloper?)

(Welke kleur waren de ballen in de ballenbak?)
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KRUISEN
Zet de juiste plaat bij het juiste kruis.

A.

B.

C.

D.

1.

2.

4.

A.
B.
C.
D.

3.

3
4
2
1
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DORPSPROPAGANDA
Ooit was er de Horster Bode, toen de Echo van Horst en nu natuurlijk de Hallo Horst
aan de Maas voor alle dorpen in onze gemeente. Maar nog steeds zijn er dorpen met
een eigen of gezamenlijk dorpsblad.

Geef alle namen van de lokale dorpsbladen in de gemeente Horst aan de Maas.

Peelklokje (America)
De Mini Koerier (Broekhuizen / Broekhuizenvorst)
’t Klökske (Evertsoord / Kronenburg / Sevenum)
Haegelsums Bledje (Hegelsom)
De Kwaker (Melderslo)
’t Krèntje (Meterik)
Mededelingen voor Griendtsveen (Griendtsveen)
Mededelingen (Grubbenvorst / Lottum)
’t Meerlo’s Klokje (Meerlo)
De Haverkist (Swolgen)
Tienders Krentje (Tienray)
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MERTHIËJE, DAT JIJ ER BENT!
Zonder jullie hadden we natuurlijk nooit 5 edities van De Hôrster Kwis kunnen maken.
Om jullie te bedanken hebben we 5 theezakjes in de enveloppe gedaan.
Merthiëje, dat jij er bent!

Noem de 5 juiste Pickwick-smaken:
A.

Sterrenmunt

B.

Turkish Apple

C.

Minty Morocco

D.

Mango

E.

Earl Grey
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€ 2,30
Een duur stukje plastic, die Hôrster Horecamunt.
Maar wat staat er eigenlijk op de andere kant?

Noem alle verschillende sponsoren die op de muntjes staan.

1 Hubo Sevenum
2 Lumar
3 Horst Verhuur
4 Stucadoorsbedrijf Roeffen Peeters,
5 Profitemp Klaassen Bouman
6 Poels wonen en slapen
7 Budget Home Store
8 Wijnhoven
9 Secutor Security BV

25

001

VÁN ALLES
WÁT

33

RUPSJE NOOIT GENOEG
Afgelopen zomer hadden we last van een behoorlijke rupsenplaag. Niet alle rupsen
zijn vervelend en soms ontpoppen ze zich tot de mooiste kleurrijke vlinders.

Welke rups hoort bij welke vlinder? Verbind met een lijn en noem de naam van de vlinder.

A. Wolfsmelkpijlstaart

B. Uiloogsvlinder

C. Tweekleurige parelmoervlinder

D. Koninginnepage

E. Wapendrager
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MAG IK AAN JE
KNOPPEN DRAAIEN?

Staatssecretaris Knops uit Horst aan de
Maas werd in een carnavalsoptocht op de hak genomen.
Waar trok deze optocht?

Bonaire (Kralendijk)
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OUWE MEUK
Tegenwoordig krijg je op de iPad les, vroeger had je boeken.

Deze kaartjes komen uit de 49e druk van De Grote Bosatlas. Wat wordt er op de
kaartjes weergegeven?

A. Reliëf

B.

Drinkwaterverbruik
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ZOO
Deze vraag is voor de Freek Vonk’s in je team!
Wie weet er ook zoo veel van dieren?

A. Je ziet hier een aap. Benoem welke soort het is.

Zwarte slingeraap
B. Welk dier zie je hier?

(Krabbenetende) wasbeer

C. Benoem bij elke giraffehuid de juiste (hoofd)soort.

Noordelijke giraffe

Masaigiraffe

Netgiraffe / Somalische giraffe

Zuidelijke giraffe

D. Ga naar de www.dehorsterkwis.nl/vragen2019. Welk dier hoor je hier?

Leeuw
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EEN MOOI PAAR
Hierbij een set mooie paren. Welke karakters herken je in de volgende afbeelding?
Benoem van ieder paar de namen van de afgebeelde karakters.
B

Gumball en Darwin

C

A
B.

Shimmer en Shine

C.

Victor en Valentino

D

J
D.

Peppi Nana en Maanbaby

E.

Lilo en Stitch

F.

Vleegende Pannekook en Á-gebrande Kroket

G.

Ren en Stimpy

H.

Jac en Sally

I.

Dora en Boots

J.

Jasmine en Rajah

E

I

F
H

G
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AL DIE WILLEN TE KAAP’REN VAREN
Jan, Pier, Tjoris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden
Jan, Pier, Tjoris en Corneel, die hebben baarden zij varen mee

Wie zijn de mannen achter deze baarden?

A.

B.

A.

B.

Cay Kleeven

C.

Luc Althuizen

C.

Deken Alexander
de Graaf Woutering

D.

D.

E.

Joris Middendorp

Dirk Marcellis
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VERGANE GLORIE
Voedselverspilling komt nog steeds veel voor en in de groene bakjes zijn regelmatig
onaangebroken producten te vinden. Maar wat heb je thuis nog staan met verlopen
datum?

Kom tussen 21.30 uur en 22.15 uur bij Liesbeth’s Grand Café een gesloten product laten zien waarvan de
datum zo lang mogelijk verstreken is. Hoe langer de datum verstreken, hoe meer punten verdiend kunnen
worden met deze vraag.
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TOMME NAG!
Meteen na het aannemen van je kwisboekje bij Liesbeth’s Grand Café liep je voorbij
een schilderij.

Welk schilderij was er te zien? Noem de titel.
Het heeft geen zin om terug te komen, het schilderij is al weggehaald.

De Engeltjes van Rafaël

(onderdeel van de Sixtijnse Madonna)
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GRAFIEKJES
Bij deze grafieken ontbreekt de titel. Geef de juiste titel per grafiek.

Klassering

A. Eindklassering competitie

Wittenhorst 1 (voetbal)

Teams

C. Aantal teams dorpskwissen 2019

Leeftijd

B. Leeftijd van Dreumelprins

(op dag van proclamatie)

Contributie

D. Contributie Handbalclub Wittenhorst

(2019-2020)
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PLETJES PLEKKE
Bij Plus en Albert Heijn kon het afgelopen jaar gespaard worden voor stickers van het
sport- en verenigingsleven.

Hebben jullie de volgende stickers voor ons? Plak ze in.

800 jaar verenigingsleven in
Horst aan de Maas

Hockeyplaatjes HCH

Volleybalplaatjes Hovoc

103

GUUS

KIKI

Heren 2

Dames 4

800 jaar verenigingsleven in
Horst aan de Maas

187
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NEUJAHRSPRINGEN
Vandaag is het Vierschansentoernooi begonnen. Dit schansspringtoernooi kent
4 wedstrijden waarvan de bekendste wedstrijd op nieuwjaarsdag in GarmischPartenkirchen is. Het totale toernooi loopt van 28 december tot en met 6 januari.

Voorspel de top 3, in willekeurige volgorde, aan het einde van het Vierschansentoernooi.

1 Dawid Kubacki
2 Marius Lindvik
3 Karl Geiger
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HOCUS FOCUS
Bij de meeste sporten is focus belangrijk. Wij hebben de focus gelegd op de handen.
Benoem bij elke foto de bijbehorende sport.

A. Darts

B.

Shorttrack

C.

D.

Schaken

Korfbal
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ZENUWEN?
Voor de een bijgeloof, voor de ander een ritueel en voor sommigen een noodzakelijk
kwaad: het bekende plasje voor de wedstrijd.

Bij welke club of vereniging vind je deze toiletten? Noem de naam van het gebouw of de naam van de club of
vereniging.

A. Schutterij St. Luca

B.

UVB / De Witte Hel

E.

MC De Streekrijders

C. (blokhut) Jong Nederland Horst

D. Zwembad De Berkel
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UIT VRIENDSCHAP BESTAAN
Sportclub UVB bestond in 2007 vijftig jaar. Ter gelegenheid hiervan is er een plaquette
geplaatst in het lokaal van deze club. Op deze plaquette staan de namen van de
oprichters.

A. Hoeveel oprichters kende UVB?

17
B. Op welke dag werd de club opgericht?

1 september 1957
C. Hoeveel verschillende achternamen droegen de oprichters?

9
D. Wie was 50 jaar bestuurder van sportclub UVB?

Piet Roelofs
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PIPO-VOETJES
Van januari tot november 1988 was het Horster zwembad gesloten vanwege een
verbouwing.

A. Waar trainden de kunstzwemsters gedurende die tijd?

Zwembad van Loohorst
B. Het vernieuwde zwembad kreeg de naam De Berkel. Wie openden dit?

Burgemeester Fasol en wethouder Peerbooms
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ZE MOETEN RENNEN, SPRINGEN, VLIEGEN...
Van 27 september t/m 6 oktober waren de WK atletiek in Doha. Deze atleten waren
allemaal actief tijdens deze wereldkampioenschappen. Maar wat hebben ze met
elkaar gemeen.

Welke drie kwartetten zijn er te maken? Schrijf de letter van de foto in de vakjes.
Groep 1

A, C, K, L (Braziliaanse estafetteploeg gemengd)

Groep 2

B, E, F, G (polsstokhoogspringers)

Groep 3

D, H, I, J (gouden medaillewinnaars)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.
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WAAR IS DE BAL?
Geschoten, gegooid, getrapt, geblokt, gekopt, geworpen, geslagen. De bal kan alle
kanten op gaan.

Waar is de bal in onderstaande situaties? Schrijf het cijfer op.

1

A.

3

2

2

1

B.

1

3

2
2

3

1
1
2

C.

1

3

D.

2
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ALDE GIDSEN
Kort na de Tweede Wereldoorlog kreeg Horst een afdeling van de Gidsen.

A. Naar welke heilige waren de Horster Gidsen vernoemd?

Elizabeth van Thüringen
B. Waar hadden de Gidsen hun eerste onderkomen?

Patronaat (op de bovenverdieping)
C. In 1955 verhuisden de Gidsen. Wat was de bijnaam van het nieuwe onderkomen?

De Stierenstal
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UNIEK MOZAÏEK
Op verschillende plaatsen in Horst staan mozaïekbankjes.
Waar staan de onderstaande bankjes? Noem de straatnaam.

A.

Valkplein

B.

Librije / Wilhelminaplein

C.

Vijverlaan

D.

Jacob Merlostraat
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RANJES
Welke kleur hoort er bij de volgende woorden?

A. Verwondering, thuiskomen, lollig

Rood / oranje

(zie kunstwerk Noordsingel / Gebr. v. Doornelaan)

B. Speule, snoepautomaat, wazelen

Geel / oranje

(zie kunstwerk Noordsingel / Gebr. v. Doornelaan)

C. Saamhorigheid, hoije wah, kammeröj

Blauw / groen

(zie kunstwerk Noordsingel / Gebr. v. Doornelaan)
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ZEUK EN GEEJ ZULT VINGE...
Soms weet je niet waar je naar op zoek bent, maar zul je aan de hand van
aanwijzingen aan de slag moeten. In dit geval is dat ook zo.

Ga binnen de bebouwde kom op zoek naar een voorwerp met de volgende eigenschappen:
- Blauw
- 2000
- Turijn
- 27GGRF
Heb je gevonden wat je moet vinden, noteer dan het juiste antwoord.

"Schoddere"
(er stond een Fiat Panda op parkeerplaats Molenstraat / Jacob Merlostraat)

41

001

DWÁRS DÓR
DÖRP

54

TE KOOP: HUT VÁN 1 MILJOEN
Huizen van ongeveer ‘n miljoen. Nou ja, vroeger dan. In Guldens...
Noem straat en huisnummer van deze huizen.

A. Meterikseweg 84a

B.

Hertog Arnoldlaan 4

C.

D.

Schoolstraat 37

Venloseweg 112
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ROUTE DU HÔRS
In Horst wordt van alles georganiseerd.
Van welke evenementen zie je hier de uitgestippelde routes?

A.

Intocht Sinterklaas

B.

C. Rundje um ut Hundje

D.

(1250m jeugd- en jongerenloop)

Donker Horst

Jeugdoptocht (JC D’n Dreumel)
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LEVENSGEVAARLIJK HOGE SPANNING!
Vaak vallen trafohuisjes nauwelijks op in het straatbeeld, maar toch zijn er best veel
in Horst.

Weet jij waar deze trafohuisjes staan? Noem de straatnaam en huisnummer.

A. Jan van Eechoudstraat 66a

B. Venrayseweg 107

C.

Van Bornestraat 1a

D. Van Douverenstraat 2

E.

Almeweg 1
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BOMEN IN HET DORP
Hoeveel bomen staan er in het centrum
van Horst? Het gaat om de bomen binnen
de groen gemarkeerde omlijning.

Tel alleen de permanente bomen, die in de grond staan.
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FF ONTSNAPPEN
Wist je dat er midden in het centrum van Horst een escaperoom is?

Ga naar het gebouw waarin zich deze escaperoom bevindt en beantwoord de vraag in de “etalage”.
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WAAR ZIT IK?
Ga naar wwww.dehorsterkwis.nl/vragen2019 en bekijk de livestream.

Waar is de camera verstopt? Zorg dat je tussen 21:30 en 22:30 uur voor de camera hebt
gestaan, met je teamnummer duidelijk leesbaar.
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BEZIENSWAARDIGHEID
Sommige voortuinen weerspiegelen de openbare ruimte prachtig. Zo ook de tuin bij
vraag A.

Benoem bij elke foto de straat waar de voorwerpen staan.

A. Gebroeders Douvenstraat

B.

C.

D. hoek Hertog van Gelresingel /

Schutroedeplein

hoek Venrayseweg / Wittebrugweg

Hertog Willemlaan

46

001

HÔRSTER
HISTORIE

61

KONINKLIJK BEZOEK

Op 24 augustus 1999 bracht de toenmalige koningin van Nederland, Beatrix, een
bezoek aan de gemeente Horst. De koningin bezocht een aantal plekken, waaronder
de proeftuinen op het Meterikse veld. De burgemeester van toen, Fasol, mocht mee in de
blauwe bus. Tussen de middag heeft koningin Beatrix haar lunch genuttigd in restaurant Het Groenewoud aan
de Jacob Merlostraat.
In de nacht vooraf aan dit koninklijke bezoek werden de muren van het restaurant door vandalen beschilderd.
Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Zo kwam het dat in de vroege ochtend van 24 augustus een Hôrster
bedrijf de muren nog even gauw schoon moest maken.
A. Wat hadden de vandalen op de muren geschilderd?

Hakenruisen
B. Welk bedrijf heeft de muren van Het Groenewoud schoongemaakt?

(schildersbedrijf) Christiaens

HÔRSTER
HISTORIE

62

ALDE WACHT

Jonge Wacht was vóór de oorlog
de voorloper van Jong Nederland. Het
was een club waar veel jongens uit het
dorp lid van waren. Jonge Wacht had het buitenleven hoog
in het vaandel staan, ook in Horst. Je ziet hier een foto van
enkele leden van de Jonge Wacht uit 1938.
A. Wie is de jongeman rechts vooraan op de foto?

Mart Wismans
B. Hoe oud is deze jongeman in dat jaar geworden?

16 jaar
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UT GRAAF IN

Op 25 mei 1669 overleed Wilhelmina van Bronckhorst, de echtgenote van kasteelheer
Willem Vincent van Wittenhorst. De plechtige uitvaart vond pas een maand later
plaats, op 26 juni. Hiervoor werd kosten noch moeite gespaard. Alle rouwgoederen
werden – voor een kapitaal bedrag – geleverd door één persoon.
Wat was zijn naam?

Laurens van Espendoncq
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KLUCHT
Vriendenclub Concordia ’62 voerde jarenlang toneelstukken op, voor de eerste keer op
17 april 1976.

A. Welke klucht stond toen op het programma?

De Huistyran
B. Wie was de schrijver hiervan?

Godfried Bomans
C. Waar vond de opvoering plaats?

(zaal) De Sport
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WEG MET DIE NAAM

De Torenstraat in Horst is de verbindingsweg tussen de Doolgaardstraat en de
Hoofdstraat. In de tachtiger jaren heeft de gemeenteraad deze naam vastgesteld. Het
college van B&W had aanvankelijk een andere naam voorgesteld, maar deze kon volgens
de meerderheid van de gemeenteraad niet op steun rekenen. Men vond deze naam te progressief.
Hoe luidde deze naam?

De Doorbraak
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DOOLGAARD ZET HEM OP...
In 1985 gingen de lagere school en kleuterschool ‘t Paddeltje op in de nieuwe
basisschool ‘’De Doolgaard’’. De school heeft in de loop der tijd verschillende directeuren
gehad. Eén daarvan was Jun Moorman, naar wie het huidige schoolplein is vernoemd.

Jun werd voor zijn 50ste verjaardag op een speciale manier in het zonnetje gezet door de kinderen en collega’s
van de school.
A. Op welke speciale manier hebben ze Jun Moorman in het zonnetje gezet voor zijn 50ste verjaardag?

De leerlingen zongen een liedje voor hem
(dat werd uitgezonden bij het tv-programma "de VARA feliciteert")
B. Van welke ‘’speciale gast’’ ontving hij een bosje bloemen?

Van het tv-programma "de VARA feliciteert")
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TRALALALA
Begin jaren vijftig van de vorige eeuw legde het Hôrster wegenbouwbedrijf Jansen De
Jong een weg aan in een land in het Caribisch gebied.

A. In welk land was dit?

Haïti
B. Hoe lang was de aan te leggen weg?

ongeveer 60 of 70 kilometer
C. Er ging ook een kok mee. Wat was zijn naam?

Willy van der Kamp / Hay Hanssen

HÔRSTER
HISTORIE

68

LACHE NAOR ‘T VEUGELKE
Deze foto werd gemaakt bij de alde kazerne aan D’n Gastendonk.

A. Welk gezelschap is dit?

De dienst openbare
werken van de
gemeente Horst
(30 oktober 1986)

B. Wie is de dame met de roze trui?

mevr.
J.M.M. van Asten-Weijs
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DORSTIG HUNDJE
Begin jaren 90 vroeg men met dit Hôrster gedichtje ergens aandacht voor.

Waarvoor vroeg men de aandacht?

Er was in Horst niks te beleven - voor de jongeren Hier wilde men verandering in brengen
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WÁT ‘N PORTRET
Bekijk de mysterieuze foto.

A. Wie is persoon op het masker? Noem de naam.

Sef van Eechoud
B. Wie is de persoon achter het masker? Noem de naam.

Jan Janssen
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WOORD ZOEK

Een woordzoeker heeft iedereen wel eens gemaakt en zal voor de meesten goed op te
lossen zijn. Onze hersenen zijn er namelijk op getraind om woorden te herkennen als
de letters in een juiste volgorde staan. Als we de letters echter vervangen door symbolen
wordt het ietsje lastiger. Probeer het maar eens met deze iconenzoeker.
Welke iconen blijven over als je alles gevonden hebt?
Teken ze in de lege vakjes.

52

001

ZEUK UT
MA OÊT

72

WAT STIËT HEEJ NOU TOCH?
Er zijn veel verschillende systemen, noteringen en coderingen om iets duidelijk te
maken. Als je ze dagelijks gebruikt weet je meteen wat er mee wordt bedoeld. Maar
wat nu als je totaal geen idee hebt?

Welke woorden zoeken we bij de volgende noteringen?
A. 6.18.11.23.13.16.26.16.22.23.53.52.53.52.7

carnavalsfestiviteiten (zie het periodiek systeem der elementen)
B. 57.7.105.8.92.74.92.7.53.23.68.16.53.52.53.52.7

landbouwuniversiteiten (zie het periodiek systeem der elementen)
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BITTERBALLEN
Bij een frituur verkopen ze bitterballen in porties van 5, 10 en 14 stuks. Er worden
alleen volledige porties verkocht. Door deze beperking kan niet ieder willekeurig aantal
bitterballen besteld worden.

Wat is de grootse hoeveelheid bitterballen die je niet kunt krijgen in deze frituur?
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KAARTEN KOÊTELE
We gaan kwartetten! Samen met alle teams van De Hôrster Kwis. Bij het kwisboekje
heeft ieder team een envelop met 4 verschillende kwartetkaarten gekregen. Zorg dat je
één compleet kwartet krijgt door te ruilen met andere teams.

Stop de kaarten terug in de envelop en lever deze met je kwisboekje in.
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ZEG GEERT-JANTJE WAAR GA JE HENE...
Geert-Jantje staat links van de Moelbaerebos en wil naar pap en mam Heldens toe,
die aan de rechterzijde wonen. Hij moet het kortste pad vinden en hij mag niet van dat
pad afwijken.

Teken met opvallende kleur, in één doorlopende lijn, de route die Geert-Jantje af moet leggen.
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BIER OP EEN RIJ

				

		

		

Biertje?
11 biertjes op een rij
Eentje hoort er hier niet bij
Welke fles bedoelen wij?

Omcirkel het nummer.

1

2

St. Bernardus Abt 12 (flesje nr. 9)

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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IK LACH MEEJ EN BREUK
Rekenen met breuken. De een vindt het niet te doen en de ander schudt de antwoorden
zo uit de mouw. Hoe zit het met jullie kennis van breuken?

Ω + Ω + Ω = 28
Ω + ‡ + ‡ = 24 8/15
‡ + Ω +‡ = 20 1/4
‡ + ∞ + Ω = 18 1/4
Ω+∞+‡ =?
22 8/15
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STUKSKES LEGGE, NIEMAND ZEGGE
Puzzelen maar! Knip de stukjes uit, maak ze passend en leg ze op het letterveld.
Welk woord zie je met de klok mee verschijnen?

Lichtig
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NET NIET OF NET WEL IN DE BUURT
Nederland heeft meer dan 2500 woonplaatsen. Plaatsen kunnen fysiek dicht bij
elkaar liggen. Ze kunnen echter ook op een andere manier dicht bij elkaar liggen. Zoek
het verband tussen onderstaande woonplaatsen.

Welke plaats hoort er op plek A en B?
Voorburg
Oude Wetering
Oterleek
Den Dungen
A.

S aasveld

(zie lijst van Nederlandse netnummers)

Wormerveer
Galder
Horst
Maasdam
B.

M oerkapelle

(zie lijst van Nederlandse netnummers)
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ENNE KEGEL HEBBE

De kegel is een ruimtelijk figuur en bestaat uit een cirkelschijf en
een mantel die uitkomt in een punt. Van de kegel die je hier ziet
heeft de cirkelschijf een diameter van 40 mm en de hoogte van de
kegel is 80 mm. De kegel moet passen in een opening van 76 mm. Het is daarom nodig
om 4,2 mm van de kegel af te zagen. De kegel moet zijn vorm behouden, daarom wordt
de 4,2 mm van de cirkelschijf afgezaagd. De kegel is van massief staal en heeft een
soortelijk gewicht of dichtheid van 7800 kg/m3.
A. Hoeveel weegt de oorspronkelijke kegel in grammen?

tussen 261 en 262 gram
B. Hoeveel weegt de afgezaagde kegel in grammen?

tussen 222 en 223 gram

57

001

MUZIEK

81

WAAR BEN IK ?
In veel liedjes staan steden, stadjes en dorpjes centraal.
Welke plaatsen bedoelen we?

A. Deze stad is qua aantal inwoners geen top 100 maar valt net daarbuiten. Qua oppervlakte is het wel een
top 100 plaats. In 1971 werd deze stad bezongen.

Amarillo
B. Niet echt groot, maar wereldberoemd door zowel de muziek als door de geschiedenis. Deze plaats werd in de
jaren 70 bezongen en een leeuw heeft er een mooi uitzicht.

Waterloo
C. Een plaats aan de grens. De bewoners spreken bijna allemaal 2 talen. De stad wordt in de herfst bezongen.

Venlo
D. Een plaats waar men heel zuinig is en zeker niet flauw. Deze plaats heeft een sterke binding met Duitsland.

Zoutelande
E. De plaats die vooral in het voorjaar wordt bezongen. Dit komt door 2000 bloemen.

Amsterdam
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LINKE SOEP
Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2019 en beluister de fragmenten.
Je hoort per fragment 3 liedjes. Wat is de link tussen deze 3 liedjes?

A.

Koningshuis

B.

5

C.

Piano

D.

Leadzangers horen allemaal bij de "27 Club"
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DR. PROP
Op www.dehorsterkwis.nl/vragen2019 vind je 5 fragmenten. Bekijk de clips en noem
de titel en artiest.

A.

Frans Bauer - Als sterren aan de hemel staan

B.

Ramses Shaffy - Laat me

C.

André Hazes - Een beetje verliefd

D.

Henk Wijngaard - Met de vlam in de pijp

E.

Rowwen Hèze - Limburg
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SMELT SAMEN MET SHAFFY
Zoek de Ramses Shaffy in je team en laat hem of haar zich de longen uit het lijf
zingen. Maak hier een filmpje van en stuur dit vóór 23:00 uur door.

De inzending wordt beoordeeld op inzet en het exact houden aan de opdracht. Dus niet op kwaliteit van zang
of optreden. In dit geval is meedoen belangrijker dan winnen...
Hou je precies aan de opdracht en geef je helemaal!
Wat is er in het filmpje te zien?
Er mag maar één persoon in beeld staan (dus niet zitten,
liggen, hangen etc.) en die persoon moet van heup tot hoofd zichtbaar zijn.
Knip bijgevoegde sticker uit en plak deze duidelijk zichtbaar op
je buik.
Wat is er in het filmpje te horen?
Alleen je stem mag hoorbaar zijn op de video (dus geen
achtergrondgeluid of de muziek zelf).
Film in een stille ruimte (zonder tv, muziek, zoemen, ventilator, medespelers etc. hoorbaar).
Hoe film je het?
Gebruik de best mogelijke smartphone-camera die er in je team te
vinden is.
Gebruik de gewone camera en niet de selfie-camera.
Film horizontaal.
Zorg voor een cameraman of -vrouw (die de telefoon stil houdt) of
gebruik een statief.
Gebruik voldoende licht, zodat je ook goed zichtbaar bent.
De video moet in één keer opgenomen zijn en mag niet zijn bewerkt.
Wat wordt er gezongen?
Op www.dehorsterkwis.nl/vragen2019 vind je de video met de muziek die je moet gebruiken voor de
juiste timing.
Gebruik een laptop, tablet of ander device om de video af te spelen met de songtekst (karaokeversie).
Zorg er voor dat deze niet in beeld is. De zanger(es) mag ook geen telefoon of tablet in de hand houden.
Gebruik een koptelefoon of oortjes om de muziek te luisteren.
Het filmpje versturen:
Stuur je video vóór 23:00 uur via Whatsapp naar telefoonnummer: 06-44396722
Let op: Je mag maar één inzending per team doen (Wij gebruiken alleen de 1e inzending).
Met je inzending geef je automatisch toestemming voor publicatie en gebruik op social media en alles
wat daaruit voortvloeit…
Succes!
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IEDER VOGELTJE...
Het hele jaar door genieten we van het gezang van de vogels in Horst. Ga naar
www.dehorsterkwis.nl/vragen2019 en beluister de fragmenten.

Herken jij het geluid van elke vogel? Noem de Nederlandse naam van de vogel.
A.

Huismus

B.

Winterkoning

C.

Pimpelmees

D.

Merel

E.

Spreeuw
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DOUBLE MIX
Vaak herkennen we een lied al bij de eerste klanken. Lukt dit ook wanneer we twee
liedjes samenvoegen tot een nieuw lied?

Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2019 en geniet van de Double Mix. Je hoort de zang van een lied op de
muziek van een ander lied.
Welke 2 liedjes worden er gespeeld? Geef de titels van de originele nummers.
A.

Bloed, zweet en tranen

B.

Can’t stop the feeling

C.

Fiësta

D.

Leen

E.

Padvindersclub

/
/

/
/

Goulash
Midden in de winternacht

I’m always here (I’ll be ready)
All of me
/

Redemption song
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TWEE VIOLEN...
Trompet, klarinet, saxofoon, gitaar, piano, allemaal instrumenten die iedereen wel
kent.

Weet je ook welke instrumenten dit zijn? Noem de naam van het instrument.

A.

Hydrolofoon

B.

Lure

C.

Nyckelharpa

D.

Mellotron

E.

Theramin
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IN DE GREEP
Ga naar www.dehorsterkwis.nl/vragen2019. Je hoort hier een noot van een
dwarsfluit, een saxofoon en een viool en je hoort een gitaarakkoord.

Teken/kleur voor elk instrument de bijbehorende greep in.

A.

B.

C.

D.
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BEATNIGHT
In de jaren ‘90 organiseerde men Beatnight, een live muziekspektakel met muziek uit
vooral the sixties and seventies.

Wie waren de oprichters van de bijbehorende stichting?

Jan Droessen en Ley van Rens

63

001

MUZIEK

		

90

GEEN NOOT AAN VAST TE KNOPEN
Als muzikant kun je naar muziek luisteren en het vervolgens zelf na proberen te
spelen. Ook is het lezen van bladmuziek een manier om een nieuw muziekstuk te leren
en te oefenen. Er zijn echter veel verschillende vormen om muziek te schrijven. En probeer
dat maar eens te lezen.

Wat is de titel van deze liedjes?
E-----------0-----------------------------------------------------B-3-1-0-1-3---1-0-0h1-0--0-0-1-3----------------------G--------------------------------2------2/4-2-0---------------D------------------------------------------------------------------A------------------------------------------------------------------E-3----------------------------------------------------------------

A.

Rollercoaster

B.

Hallelujah

E-------0-----|-------0-----|-------0-----|-------0---7-|
B-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|
G---0-------0-|---0-------0-|---0-------0-|---0---------|
D-------------|-------------|-------------|-------------|
A-------------|-------------|-------------|-------------|
E-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
E-7-----------7^0---------|---------7---8---7^8^7\5-7---5\2^0---|
B-----0-----------0-------|---------0---0-----------0-----------|
G---------0-----------0---|-----0-------------------------------|
D-------------------------|-------------------------------------|
A-------------------------|-------------------------------------|
E-0-----------------------|-0-----------------------------------

C.

Vrij zijn

D.

Nothing else matters
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GEHEIME PROEF

Om 20:00 uur is De Geheime Proef, bij het Parkhotel Tienrayseweg 2 in Horst.
Stuur jullie slimste, behendigste, smaakvolste, muzikaalste en creatiefste teamlid. Zorg
dat hij/zij deze pagina om de hals hangt met de bijgevoegde veter. Deze bladzijde moet
met het boekje ingeleverd worden.
Per team wordt één deelnemer toegelaten. Kom op tijd, om 20:00 sluiten de deuren.

A.
B.
C.
D.
E.
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