Teamnaam:

nr.

Een gezellige dorpskwis voor én door Zaerumse aezels!

Leef mingese oêt Zaerum,
Het is zover, de eerste editie van Zaerum Kwist!
Het idee voor Zaerum Kwist is ontstaan toen vorig jaar in Hôrs de tweede editie van de Hôrster Kwis
plaats vond. Dit bleek wederom een succes. Het hele dorp was in touw op zoek naar antwoorden. Dat
zouden ze in Zaerum ook moeten organiseren!
Naar aanleiding hiervan hebben we in Zaerum gepeild of er voor een dergelijke dorpskwis ook interesse
was. En wat bleek… heel wat Zaerumse aezels waren enthousiast.
We zijn met een organisatie van elf man sterk aan de slag gegaan. Waar het eerste (en misschien ook
wel leukste) idee vooral het bedenken van vragen was, kwam er stiekem toch meer bij kijken. We zijn
eens met de mannen van “over het spoor” gaan praten, om te kijken hoe het in Hôrs wordt georganiseerd.
En zo ontstond Stichting Zaerum Kwist.
Daarna moesten er taken verdeeld worden en kwamen ieders kwaliteiten goed van pas. We hebben er
samen als een team voor gezorgd dat Zaerum Kwist staat zoals het staat en daar zijn we trots op!
Toen het 1 september werd en de inschrijvingen startten, waren we benieuwd of we ons maximum aan
teams zouden halen. Wat ging dat vlug! We hebben zelfs een tijdelijke wachtlijst moeten aanstellen om
te regelen dat er meer teams mee konden doen. Gelukkig hadden we dit snel voor elkaar en bleven de
aanmeldingen binnenstromen. De 1000 deelnemers werden gepasseerd en nu ik dit stukje schrijf, zitten
we al op 75 teams! Dat we zoveel mensen op de been krijgen voor Zaerum Kwist, echt geweldig!

DE HORSTER KWIS

We hopen dat jullie vanavond net zoveel plezier hebben als dat wij hebben gehad in de voorbereiding en
dat jullie net zo enthousiast zullen zijn als ons. We wensen jullie dan ook heel veel succes en plezier met
de kwis! En het motto is: meedoen is belangrijker dan winnen. Hetzelfde geldt tijdens de prijsuitreiking:
naast dat de winnaar bekend wordt gemaakt, is dit ook een gezellige feestavond om samen met jullie het
succes te vieren en na te praten. Zet daarom vast in je agenda: 16 december bij café Breurs!
En vanavond, na het inleveren van het boekje, zijn jullie van harte welkom om onder het genot van een
pilsje na te praten bij café Breurs.
Tot dan!
Namens de hele organisatie,
Susan Keijsers
Voorzitter Stichting Zaerum Kwist
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speluitleg zaerum kwist

mede mogelijk gemaakt door

Antwoorden en puntentelling
Bij een juist antwoord worden punten toegekend. Echter gelden wel een aantal regels:
• Vul het antwoord in het daarvoor bestemde kader in.
• Schrijf duidelijk. Er worden geen punten toegekend aan niet of slecht leesbare antwoorden.
• Spel correct. Als het spellingssymbool abc bij een vraag staat, dan moet de spelling 100% correct zijn.
• Als er gevraagd wordt naar een persoon, benoem dan de voor- en achternaam.
• Als er gevraagd wordt naar een adres, benoem dan de straat en het huisnummer, tenzij anders
aangegeven.
• Per vraag zijn in totaal tien punten te verdienen en per categorie 100, met uitzondering van de geheime
proef.
Geheime proef !
De geheime proef is de tiende categorie van deze kwis. Deze gaat om 20.30 uur van start. Lees de
details achteraan in dit kwisboekje.
Zaerum als spellocatie
Er zijn verschillende vragen waarvoor je de deur uit moet. Houd je altijd aan de geldende (verkeers)
regels en fatsoensnormen. Houd het leuk en veilig voor iedereen.
inleveren kwisboekje
Zaerum Kwist afgerond? Let dan op de volgende regels:
• Leg alle bladzijden van het originele kwisboekje in de juiste volgorde en stop deze terug in de
snelhechter.
• Vul op iedere pagina jullie teamnummer in, rechtsboven in het daarvoor bestemde kader (zie rood
gemarkeerde kader rechtsboven op deze pagina).
• Lever het kwisboekje vanavond tussen 23.00 en 23.30 uur in bij Café Breurs.
• Alleen de teams die tijdig en op de juiste manier hun kwisboekje inleveren, dingen mee naar de prijzen.
• Let op: op onze website www.zaerumkwist.nl loopt de timer. Deze klok is leidend.
Barbecue & Gourmet Party Service

Drukwerk: Drukkerij Engelen

UITSLAG
De uitslag van Zaerum Kwist wordt op zaterdag 16 december 2017 bekend gemaakt bij café Breurs.
Op die avond krijg je het antwoord op alle vragen. Aansluitend worden de prijzen uitgereikt en is er een
feestavond.
• Het team met de meeste punten zal worden aangewezen als winnaar. Bij een gelijk aantal punten is de
volgorde van inlevering leidend.
• De uitslag van Zaerum Kwist is bindend en staat niet ter discussie.
• De ingevulde teamboekjes zullen niet worden geretourneerd.
• Na deze feestavond zullen de antwoorden op de website verschijnen.

r e s t a u r a n t

reglement
Meer informatie over Zaerum Kwist is te vinden in het reglement op de website ( www.zaerumkwist.nl ).
Contact
Communicatie loopt via onze website en facebookpagina, houdt de ‘nieuws’ pagina op de website goed
in de gaten voor eventuele updates.
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AafgeloEpe jaor

01

Make Zaerum great again

AafgeloEpe jaor

05

abc

Om maar meteen met de deur in huis te vallen!
MAKE ZAERUM GREAT AGAIN. Met deze kwis
zetten we in ieder geval al een stap in de goede richting.
Maar op meer plekken in Zaerum was afgelopen jaar de
invloed van Donald Trump te merken. Welk woord (A) en
welke afbeelding (B) staan er op het shirt?

B. Op welke plaats eindigden deze teams?

C. Hoe heet het spel dat werd gespeeld bij het spel ‘Sevenum’?

D. Waar wordt Baas van Horst aan de Maas in 2018 gehouden?
A. Teamnaam:			

B. Steef van Enckevort

Jónk en oud
Weten jullie hoe we het jaar 2017 in cijfers begonnen? Geef antwoord op de volgende vragen.

A. 6621						
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B. Mannen

C. De band op kermiszaterdag bij de Sevewaeg
D. De band op zaterdag bij Breurs tijdens het eenjarig bestaan van de kroeg
E. De artiest op vrijdag bij Croes Moeke tijdens de eerste editie van Paulus Kookt

1

Team Breurs Zaerum		

Café Breurs			

5
D. Sevenum / Zaerum

lachen, gieren en brullen! abc
‘Bij zijn is meemaken’, luidt het motto. Wat weten jullie nog van de zittingsavonden van afgelopen jaar?

B. Vervolgens werd het Zaerums volkslied
opgedragen. Door welke groep werd dit
gezongen?

Krullevaar						(Die) Sevensanghers

Voor de echte kroegtijgers zal deze vraag een eitje zijn… Wie speelde op de volgende evenementen in 2017?
B. De band die stond op stage ‘Hier’ tijdens Prilpop zaterdag om 20.00 uur bij Walhalla

Croes Moeke			

waren weer goed vertegenwoordigd. Het begon
allemaal met de opening. Welke basisschool
zorgde hiervoor?

abc

A. De band op carnavalsmaandag bij de Wingerd

B. Eindscore:

Team SKUKG			

A. De Zaerumse artiesten op de zittingsavond

C. Omcirkel het juiste antwoord: 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 of 90-99
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Kroeg: 			

Zeeslag								
C. 						
		

A. Hoeveel inwoners telde Zaerum op 1 januari?
B. Waren er op die dag meer mannen of vrouwen?
C. Welke leeftijdscategorie was op 1 januari het best vertegenwoordigd?

Podium biÊste

In mei vond alweer de derde editie van Baas van Horst aan de Maas plaats en natuurlijk werd Zaerum ook
weer vertegenwoordigd. Hoe kan het ook anders met een dorp vol bazen…
A. Door welke teams (teamnamen en kroeg) werd Zaerum vertegenwoordigd?

A. Prilpop
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Baas van horst aan de maas abc

C. De Nutte Jonge deden mee met een stukje
over de bommelding die in 2016 werd gedaan
op het Pastoor Vullinghsplein. Remco en Loek
raceten op hun politiemotor drie objecten voorbij.
Noem één van de drie objecten.
			
Dennenbomen		
/ bord van Breurs / bord van zusjes			

N’RGY
Shaemless
SESSION
Burmingham

D. Miek, Els en de dansmarietjes in spé deden
dit jaar een stukje over een nieuw evenement in
Zaerum, namelijk Zaerum Gluit. Wat was op de
achterkant van hun t-shirts te zien?
Logo carnavalsvereniging & ALAAF

Joep van Wegberg

E. De Penjewaarboys en SKUKG deden het afgelopen jaar weer samen mee met de zittingsavond, met
het thema ‘de wensbus’. Welke twee Penjewaarboys kozen ervoor dit jaar niet meer mee te doen?
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Justin Huijs & Twan Spreeuwenberg

Bankzaken doon
Iedereen kent het wel, je wilt snel even een boodschap doen of naar de kroeg, blijkt er geen rooie cent meer
in je portemonnee te zitten. Dan maar even snel flappen tappen bij de Rabobank. Das war einmal, gedurende
een aantal maanden in 2017.
A. Wat was officieel de laatste dag waarop je kon pinnen bij de geldautomaat bij de voormalig Rabobank op
de hoek Molenveldweg en het Julianaplein? (Dus niet de mobiele eenheid.)
B. Wat waren de twee redenen dat deze geldautomaat gesloten werd?

A.

28 april 2017

B.1. Risico op plofkraken / schade aan geldautomaat verkleinen/voorkomen
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stemrecht abc
Iedere volwassen aezel mocht op woensdag 15 maart 2017 zijn stem laten horen, tijdens de verkiezingen van
de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Noem twee adressen in Zaerum waar je kon stemmen.
- Hackfoirtstraat 38

Tennisvereniging Apollo ‘69’

- Markt 28		

Sporthal de Kruisweide

- Maasbreeseweg 8

Verzorgingshuis Sevenheym

		

B.2. Veiligheid vergroten om omwonenden preventief te beschermen
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AafgeloEpe jaor

Wat dun boor nit kent vritte nit
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Alzelaeve wet te belaeve abc
In Zaerum is altijd wat te doen, ieder jaar opnieuw worden er heel wat evenementen georganiseerd. Hieronder
vind je enkele foto’s. Iedere foto heeft te maken met een evenement dat in het afgelopen jaar heeft plaats
gevonden. Noteer bij iedere afbeelding de naam van het evenement.

A

De appel valt nit ver van de boëm

abc

Af en toe moet je door een zure appel heen bijten.
Bij de appel op de foto hiernaast is dat gelukkig niet het geval!
A. Wat is de naam van de appel op deze foto?

B. Wat is er nog meer naar deze appel vernoemd?

Ezelmarkt

A. Zaerums Striepke					Kinderkoor
B.

B

Zaerums Beach Event

C

Kindervakantiewerk Joepie

D

12

Geniet maar drink met mate(n) abc
De slogan ‘Geniet, maar drink met mate’ is al jaren een van de bekendste slogans van Nederland. Maar
weet je na de roes van een speciaalbiertje nog welke je gedronken hebt? Noteer bij iedere afbeelding welk
speciaalbier dit is én welk type bier het is. Bijvoorbeeld: La Trappe, Quadrupel.

A

Meccano-expositie

B

09

C

Wat ‘schats’ dich?
De Schatberg was het afgelopen jaar volop in het nieuws door de komst van het ABC restaurant, The Portal
Action House en Mattel Play! Sinds de
opening (zie foto) kent de Schatberg een
rijke geschiedenis in Zaerum. Wat weten
jullie over de Schatberg? Reken uit…

1965

Jaartal dat de Schatberg werd geopend ...

11

... aantal restaurants dat de formule ABC Restaurant Zaerum herbergt ...

40

... leeftijd van het vrouwelijke directielid ...

14

... aantal personen dat in type bungalow 14C2 past.

D
E

13

La Chouffe -Blond									
Maes

-Pils										

Paulaner

-Hefe Weiβbier / Hefeweisse

Vedett

-Extra white											

				
Wilderen

-Tripel Kanunnik

fienpreuver
Jamie Oliver, Gordon Ramsay en Herman den Blijker. Al deze namen vallen in het niet bij de topchef die
wij in Zaerum in ons midden hebben. Bij Vitellius kun je kennis maken met de kookkunsten van Peter. Van
tapas tot luxe diner, hij kan het allemaal. Speciaal voor ons heeft Peter een heerlijk oud Limburgs gerecht
gemaakt. Bekijk het filmpje via onderstaande link. Welk gerecht gaat Peter met deze ingrediënten maken?

www.zaerumkwist.nl/filmpje
1973,1

Koude schotel / koay schôttel

Rond de uitkomst af op één getal achter de komma.

10

14

Zoals ‘t Klökske thuis tikt
In welke week was dit de voorpagina van ‘t Klökske?

week
33

07

AOver de datum
Iedereen heeft wel eens producten in de kast of kelder staan die over de
houdbaarheidsdatum zijn. Zoek het product wat zo ver mogelijk over de
houdbaarheidsdatum is. Hoe ouder, hoe beter! Maak een groepsfoto met het product
én een aparte foto waarop de houdbaarheidsdatum van het product goed leesbaar
is. Het team met het oudste product, krijgt de meeste punten. De teamcaptain mailt
de twee foto’s vóór 23.30u naar contact.zaerumkwist@gmail.com en vermeld in
het onderwerp: team + teamnummer: Teamnaam
(Voorbeeld: team 24: De ventilators).
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Wat dun boor nit kent vritte nit

Wat dun boor nit kent vritte nit

15

18

de boôr op goan abc
Het is tijd om jullie boerenverstand te gaan gebruiken! Zaerum heeft van oudsher veel boeren en dus veel
land. Wat weten jullie van onze Zaerumse landbouw?

b. Wat voor soort gewas
wordt er met deze machine gerooid?

verstand van vleis
Als er iemand verstand van vlees heeft is het Ferry Janssen
wel! Ferry deelt deze kennis graag en daarom ontvingen
zijn klanten een Keurslager kwartet. Op de foto hiernaast
is er bijna een kwartet. Wat is de naam van de laatste
kaart die nog nodig is om het kwartet van ‘verrassende
namen’ compleet te maken?

Ezel

C. Artisjok

a. Pieter Haenen

B. Sla

a. Van wie is dit stuk land?

16

c. Welk gewas is dit?

bestel mar!
Er lopen in Zaerum ook wat vreemde aezels rond. Dat weten de horecamedewerkers
van Zaerum als geen ander. Ze krijgen namelijk nog wel eens wat rare verzoekjes.
Wat krijg je als je de volgende drankjes of gerechten bestelt?
Frietje Ala
bij Lee:

Nakse-kiendjes
in ‘t graâs:

Spritzer:

Rare:

A

B

C

D

Frikandel zuurvlees
+ friet speciaal

17

19

Witte bonen

+ snij/snipperbonen

Witte wijn

Maltbier

+ spa rood

+ donkerbier

B. Wat was de laatste strafopdracht, die door Fons Baeten werd uitgevoerd?
Atje Sok

Shotje Laura:
E
Dropshot
+ Trojka

20

A

C

Op kermisdinsdag werd er bij Breurs voor het
eerst een biercantus georganiseerd. Dit is een
zangfestijn waarbij je liedjes uit een liederenbundel
gaat zingen. De deelnemers moeten zich aan een
aantal regels houden. Zo mogen ze bijvoorbeeld
niet drinken tijdens het zingen. Bij het overtreden
van deze regels worden er straffen uitgedeeld.

A. Welk liedje werd er, net als bij veel andere biercantussen, als eerste gezongen?
Wilhelmus

herkauwer
Jullie hebben het misschien al gemerkt,
maar bij deze kwis heb je al je hersencellen
nodig. Wij helpen jullie daar graag een
handje bij! Het is namelijk wetenschappelijk
bewezen dat er tijdens het kauwen extra
bloed naar je hoofd stroomt om je kaken
te helpen bij de inspanning. Een deel
van dit extra bloed gaat naar je hersenen
waardoor ze beter gaan functioneren.
Daarom hebben we jullie teamcaptain wat
kauwgoms meegegeven van het merk
Sportlife. Welke smaak kauwgom proef je?
Omcirkel het juiste antwoord.

BREURS ZIEN BÊÊRCANTUS

kers op de taart
Alle leuke reacties en de enorme
animo voor de kwis, was voor
ons een reden voor een klein
feestje… met taart. Om het
aangename met het nuttige te
verenigen, hebben we voor jullie
een doordenker over deze taart.
We willen deze Zaerum Kwist
taart namelijk verdelen over
acht personen. Er mogen echter
maar drie messneden gemaakt
worden om acht precies even
grote taartstukken te krijgen.
Teken met duidelijke lijnen op
welke manier je de taart gaat
snijden. Let op: het moet voor
ons duidelijk zijn hoe jullie de
taart verdeeld hebben.

B

D

E
F
G
H
09

10

Zaerum verieenigt

Zaerum verieenigt

21

24

join the club
Wil je bij een club? Nou, de keuze is reuze! Zaerum heeft een rijk verenigingsleven. Van judo tot darten, in
Zaerum kan het allemaal. Weten jullie op welke tijden de onderstaande teams of leeftijdsgroepen van onze
(sport)verenigingen trainen/spelen? Vul de dag(en) en het tijdstip van de aanvang van de training in.
Dag(en)

Aanvangstijdstip training

Recreanten Heren Athos

Woensdag				

20.45u / 21.00u

Ouder – Kind Judo Jigoro Kano

Zaterdag				

09.00u

Setovera

Woensdag				20.00u

Dartclub Triple Seven

Dinsdag				20.00u

Freerunning Hosema 1e groep

Vrijdag					

it’s in the name
Hoe hadden mensen vroeger eigenlijk contact met elkaar, toen er nog geen social media was?
We kunnen tegenwoordig niet meer zonder onze tablet, telefoon en internet. Vrijwel ieder huis
heeft tegenwoordig een eigen Wi-Fi netwerk en deze hebben soms de gekste namen. Rond
om Fürstenbergstraat 18 vind je een Wi-Fi netwerk wat begint met ‘ZK17’. Beantwoord de
vraag welke wordt gesteld in de naam van het netwerk.
+17
...................................................................................................................................................
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19.00u

De flórs is gevlôgen

abc

Wie dacht dat er hier alleen maar duiven en kraaien rondvlogen die heeft het mis. Er was namelijk een heel
arsenaal aan vogels dankzij de vereniging van vogelliefhebbers ‘De Volière’. Helaas kwam er in januari 2017
na 55 jaar een einde aan deze vereniging.
16
A. Hoeveel leden had de vereniging op het moment van stoppen?
B. Hoeveel vogels telde hun editie van de vogeltentoonstelling in 1986?

22

Ónger de hamer

C. Wat is de voor- en achternaam van de voorzitter op het moment van opheffen van de vereniging?

abc

Jan Driessen

Elk jaar organiseren de Vrienden van de Koninklijke Harmonie Unie Sevenum een
dienstenveiling om hun harmonie en jeugdharmonie te ondersteunen.
A. Voor het hoeveelste jaar werd in 2017 de dienstenveiling georganiseerd?
Zevende

B. Wat was de 34ste dienst die in het veilingboekje geveild werd én welk bedrijf of welke organisatie bood
deze dienst aan?

26

Presentatie en technische rondleiding met een kijkje achter de schermen inclusief vrije toegang
tot Toverland. 		
- Toverland

De Katholieke Bond voor Ouderen kan niet ontbreken bij deze categorie. Want ook de KBO van Zaerum
organiseert regelmatig activiteiten.
Geen excursie
A. Welke excursie werd er georganiseerd op 14 augustus 2017?
Mien van der Vight

in de knup
Aan wandelpaden is er bij ons in Zaerum geen gebrek! Vanaf 2004 heeft Stichting KnopenLopen de realisatie
van KnopenLopen begeleid. Het netwerk bestaat inmiddels uit 400 km aan wandelpaden. Op zondag 9 april
2017 hebben ruim 250 wandelaars KnopenLopen Dauwtrappen gelopen en op zondag 10 september 2017
vond KnopenLopen Kulinair plaats.
A. Tel de nummers van de gebruikte knooppunten van de route van
Dauwtrappen 2017 bij elkaar op en geef het antwoord. Let op: ieder knooppunt
hoeft maar één keer geteld te worden.

Noeëts te oud um te lieëre abc

B. Wie maakte de schilderijen die je in de zomermaanden van 2017 kon bewonderen in het KBO Home?

C. Wie won het optreden van de dansgarde én voor welk bedrag werd dit optreden ‘geveild’?
Ruud Slaats		
- €30

23

2394

1170
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Scrabbele mar abc
Schik de letterblokjes zodat er twee woorden verschijnen die je kunt associëren met het gegeven onderwerp.
Let op: de letterblokjes staan in willekeurige volgorde.

a. Kerk

b. sportdorp

c. cultuur

Communie

Beugelen

Kukeleku

Fabianus

Showdans

Walhalla

B. Bij KnopenLopen Kulinair 2017 verzorgden op drie plekken telkens twee Zaerumse ondernemers samen
een culinair hoogstandje. Noem de drie samenwerkingsverbanden.
Vitellius

Lo Solé

De Veldweide

1

2

3

Hemelse Wijnen

TIM

Destacado
11
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Zaerum verieenigt

Zaerum verieenigt
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in dun krant
Zaerumse verenigingen komen regelmatig in het nieuws. Bijgaande quote
was een krantenkop van afgelopen jaar. Beantwoord de volgende vragen.
A. Wat was het onderwerp van dit krantenartikel?
OPA (Oud papier actie)

Iedere Zaerumse aezel kan onderstaand lied vast en zeker na twee tonen meeblèren. De vraag is, wordt de
tekst wel goed gezongen? Onderstaande tekst bevat 5 woorden die niet in de originele tekst staan. Omcirkel
die 5 verkeerde woorden.

Te midde van de velde in ’t hartje van de Pieël
dao ligt os derp zô rustig van aojen boorestieël

B. Over welke vereniging gaat het hier?

De kerk waas moij en deftig dun tôre oud en krômp

Jongerengilde Sevenum (JGS)		

29

Zaerums volkslied

de klokke zônge vredig ’t klônk ore in ’t rônk
Weej zien jao in Zaerum gebaore nao kerk en nao kroeg toe gegaon

Glaâs in loeëd

En al moge de tieëje vervlege os Zaerum det blieft jao bestaon

Welke logo’s zitten er verstopt in dit glas in lood raam? Noteer de namen die bij de logo’s horen en geef de
logo’s de juiste kleuren.

En al moge de tieëje vervlege os Zaerum det blieft jao bestaon

>
>
>

De Horizon

De aezel stieët te droeëme helt aover ’t veld de wach
Kastanjes op ’t Mertplein staon nag in volle prach

De Krullevaar

De bloome zien verdwaene de bös zien has geruûmd
De 3 kuûje op de vlakte zien dor woud en veld um zuûmd

De Dobbelsteen

Mar Zaerum zal herriëze de schoeël en de kerk
’t Zal wal môite koste mar ieëndracht makt os sterk
De velde blieve bluije d’n boor din trekt zien voôr
Zoeë zal ’t altieëd blieëve ’t hieële laeve daor

13

14

Zaerumse aezels

Zaerumse aezels

31

34

Echte Zaerumse aezels abc
Welke Zaerumse aezels herken je?

‘T HOEëGSTE LEED ZINGE
Vele Zaerumse aezels deden mee aan de gezellige zang activiteiten zoals te zien op deze foto van een tiental
jaren oud.
Wat is de naam van de activiteit die hier wordt gedaan?
Tapzingen

A

B

Jan Verrijth						

C

Balkers

D

Jeanne Mol (- Swinkels)					

E

35

Rik Sillekens

‘Vrienden die verdien je door er zelf een te zijn’. Wijze woorden van BZB. Heel wat Zaerumse aezels hebben
dit advies ten harte genomen en zijn nog steeds vrienden voor het leven. Op onderstaande foto’s zie je
verschillende vriendengroepen. Ook zie je de namen van de desbetreffende vriendengroepen. Verbind de
namen aan de desbetreffende foto’s door de letters bij de foto’s te noteren ( zie ommezijde >>> ).

C KV

Mien Mertens (- Reuls)

Ach witse wal, din van Janssen van ‘t Hoeëgbrook…

ECHTE KAMMERÄÖJ KRIEGSE NIT, MAR VERDINSE DOOR D’R ZELF IÊN TE ZIEËN

A Zoem

F

Bas Gommans						

32

Welke groep organiseerde deze activiteit?

Josine Wijnhoven (- Janssen)

abc

In Zaerum zijn er veel mensen die een bijnaam hebben en daar beter om bekend staan dan om hun geboortenaam.

B VC. De Kiêt
D Nastrovia

E Weipaol Turbo
G Mals Vleis

F Zachte Berm
H

I Bad Co.

J De Joekels

gewoën Niks

Wat zijn de echte namen van deze personen?

33

Pulle Sjakske

Jac Verrijth

G.

Geert Groenewegen

Pentoeffelkes Jan

Jan Lucassen

Sjang van Snier Thei

Sjang van de Riet

Koffie

Ton Colbers

Wat deilse met mich?
Ons kent ons in Zaerum. Maar hoe goed kennen we elkaar nou echt? Wat zijn de hobby’s, favoriete liedjes of
eigenaardigheden van de mede dorpsbewoners eigenlijk… Laat je hersens maar kraken en vertel ons wat deze vier
Zaerumse aezels met elkaar gemeen hebben.
Zus Loes
OF
de Dobbelsteen

Jenny Dirckx

Tom Maassen

Tim Clephas

Paul Bertholet
15

E

A
16

Zaerumse aezels

Zaerumse aezels

vervolg

35

36

I

J

H

F

37
C

THEIKE ning?
Omcirkel alle aezels die je ziet.

Bezige aezeltjes
Er worden heel wat hobby’s uitgevoerd in Zaerum. Welke hobby hoort bij welk persoon? Verbind ze door
middel van een duidelijke lijn aan elkaar.

Sjaak Oomen

B

Mien Wijnhoven
Thijs Houben

D

6 ezels

		

		

			

Schildpaddenopvang

(mini) Kermisattracties nabouwen

Balpennen verzamelen

Joes Verhaag				Zingen in het Gregoriaans koor

G
17

18

Zaerumse aezels

38

‘T is un kwestie van geduld,
wies dun puzzel un vroag onthult

Zaerumse aezels
abc

Tren van Enckevort is waarschijnlijk de bekendste Zaerumse aezel. In de onderstaande woordzoeker zijn
een aantal woorden verstopt die betrekking hebben op Tren en zijn band Rowwen Hèze. Streep die woorden
weg. De overgebleven letters vormen een vraag die beantwoordt moet worden. De woorden staan zowel
horizontaal als verticaal en diagonaal in beide richtingen.

39

Zaerumse aezels in ut niejs

abc

Afgelopen jaar kwamen diverse Zaerumse in het nieuws. Vul hieronder in welke aezels we hier zoeken (vooren achternaam) of waarom ze in het nieuws waren.
A. …....…...… voltooide in 2017 de Ironman in Maastricht door 3,8 km te zwemmen, 178 km te fietsen en
42,2 km te hardlopen.

B. Afgelopen mei is de Millenniumput op de Markt onder handen genomen door …....…...… en …….….........
C. Ed en Ine Knops waren te zien in het tv-programma Binnenstebuiten op NPO 2. Onderwerp van gesprek
was hun houten huis, dat ze zelf hebben gebouwd. De inspiratie voor hun huis deden ze op in …....…...…
D. …....…...… ontving in 2017 een zesde graads Koninklijke onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk bij
verzorgingshuis Sevenheym

A.
c.

40

Vraag:

b.

Thijs Pauwels						
							

d.

Scandinavië ( Finland / Zweden )			

Jo Geurts (Heemkunde)
en Erik van der Hulst (Creastaal)
Theo Houwen

Zaerumse hungd abc
Honden en hun baasjes zijn vaak onafscheidelijk. Geef de naam van het hondenras op de foto’s.

A

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

B

Franse Bulldog

C

Labrador (Retriever)

D

Bullmastiff

Waar werkte Tren voor hy in negentieneenennegentig als accordeonist by Rowwen Heze ging spelen??

Antwoord:

Bakkersland

19

20

Dun slumste aezel

Dun slumste aezel

41

45

42

Terug nar ut begin!
Welke kleuren hadden de ballonnen die bij Breurs hingen toen jullie de boekjes kwamen ophalen? Het heeft
geen zin om terug te komen, we hebben de ballonnen al vernietigd!
Oranje en zilver / grijs

In de winkel bij Zusjes worden bordjes met Zaerums dialect verkocht,
zoals op de foto rechts. Wie maakt deze bordjes?
Enjee decoraties ( Nelly Ottenheym )

De naam van de titel zegt het al en de vraag is dus deze keer ook simpel. Wat is de geboortenaam van Croes
Moeke, waar het gelijknamige café naar is vernoemd?
Elisabeth (Betje) Bussemakers-Philipsen

46

Un Zaerums plenkske

Croes Moeke abc

A.B.Z.
Algemeen Beschaafd Zaerums. De taal die iedereen zou moeten
spreken. Mocht je Zaerums wat roestig zijn geworden, dan
heb je geluk want bij deze puzzel wordt
het weer wat opgefrist. De letters
in de gekleurde hokjes vormen
samen een Zaerums woord.

Strongtvleeg / Vlegestrongt

43

Zaerum is zoeë schoên
Vul de letters Z, A, E, R, U, M in elke rij en kolom in
willekeurige volgorde precies één keer in. Zeven
vakjes blijven leeg. De letters buiten het diagram
geven aan welke letter je vanaf die kant als eerste
tegenkomt.
Als je de letters goed over het diagram hebt
verdeeld, hoe vaak is dan ZAERUM goed gespeld
in de volgende richtingen?
0 keer

     

44

Verticaal
01. Vrouw
03. Aardappelschilmesje
05. Oogje
07. Woensdagavond
09. Aalbessenstruik
11. Kleinkinderen
13. Kikker
15. Vrienden
17. Drie
19. Zweetvoeten
21. Eekhoorn
23. Stoelpoten
25. Slager
27. Wimperhaartje
29. Hond

M

Z

E

R

U

A

E

Z

R

M

U

U

A

M

E

A

Z

R

R

M

E

U

A

R

U

Z

E

R

A

U

M

Z

A

U

Z

A

M

E

Z
M

R

E

Horizontaal
02. Vaatdoekje
04. Meestal
06. Onzinnig gepraat
08. IJzerdraad
10. Kreunen
12. Vork (eten)
14. Duizend
16. Onderkaak
18. Bezemsteel
20. Oplichten
22. Buikpijn
24. Tillen
26. Tweeling
28. Hobbelig
30. Heel veel
32. Onkruid
34. Ellende

Goij doar nar start
Het Monopoly bordspel staat al jaren garant voor veel
speelplezier en is een klassieker onder de gezelschapsspellen.
In 2016 werd Monopoly nog een beetje leuker, toen de Horst
aan de Maas editie werd uitgebracht. Natuurlijk is bij dit spel
ook Zaerum vertegenwoordigd.

A. Op het spelbord staan een aantal straten die zich in
Zaerum bevinden. Tel de bedragen die je voor deze straten
moet betalen om ze te kopen bij elkaar op. Wat is het
totaalbedrag?
ʍ 750
B. In deze editie van monopoly komt de ‘S’ van Sevenum ook
een heel aantal keer terug. Tel de bedragen van alle straten,
waar een S in voorkomt, bij elkaar op.
ʍ 3100
21

Let op: het officiële Zaerums woordenboek
is leidend in de antwoorden.

22
22

Dun slumste aezel

Dun slumste aezel
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49

Aoije gebouwen
Welk bedrijf / welke instantie zie je hieronder?

Dun rechterhank

abc

Ieder jaar presenteert CV dun Ezelskop een trio die de kar trekt tijdens de carnaval. Over het algemeen weten
we nog wel wie in welk jaar de prins was. Bij de vraag ‘wie waren ook al weer de adjudanten?’, blijft het vaak
stil. Wij zorgen ervoor dat deze vraag voortaan snel(ler) beantwoord kan worden. Vul in wie de adjudanten
zijn van de desbetreffende prinsen van CV dun Ezelskop.

adjudant 1

A

B
Boerenbond

Donkey Shed

C

Dennis Willemssen

Jan Mertens

Henk Zanders

Jos Rijs

Piet Hoeijmakers

Ton Billekens

Pietje Schlooz

Bert Verdellen

D
Boerenleenbank

48

adjudant 2

Instructiebad

De slûmste minges van Zaerum
Wie wel eens naar het tv-programma ‘De slimste mens’ heeft gekeken, heeft al een voorsprong, want die weten
hoe het werkt. In onderstaande puzzel zijn drie setjes van vier woorden verwerkt. Deze vier woorden horen
bij elkaar, omdat ze bij één overkoepelende categorie behoren. Het is de bedoeling dat je de overkoepelende
categorie raadt (deze staat niet bij onderstaande woorden). Vul de categorie en de woorden die erbij horen in.

KERK

LOPEN

KRONEN

HEM

BINDEN

SCHAT

KNUPPEN

TOREN

TOUW

TIJD

HEUVEL

TEUG

CATEGORIE

Klok

CATEGORIE

Knopen

CATEGORIE

Berg

WOORD

1

Kerk

WOORD

1

Knuppen

WOORD

1

Heuvel

WOORD

2

Toren

WOORD

2

Lopen

WOORD

2

Kronen

WOORD

3

Teug

WOORD

3

Touw

WOORD

3

Hem

WOORD

4

Tijd

WOORD

4

Binden

WOORD

4

Schat

50

Burgemeisters

abc

Eindhoven heeft de Heuvel Galerie, Roermond het Roercenter en Maastricht de Brusselse Poort. En Zaerum…
heeft overdekt winkelcentrum De 4 Jaargetijden. Dit is tevens de eregalerij van Zaerum, want hier hangen
de diverse burgemeesters die ons dorp heeft gekend. Welke twee burgemeesters, die in het winkelcentrum
hangen, kijken het meest naar het noorden?

H.M.G. Everts									
W.J.G. Geraedts

23

24

De stroat op

51

Met aezel en wagen

De stroat op
abc

De ‘Zaerumse aezel’ als sticker op de auto: een aantal jaar geleden bedacht door Ût Ezelskôpke in
samenwerking met René van Berlo als ludieke actie om geld binnen te halen voor de jeugdcarnaval. Inmiddels
zijn ze niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Zaerum. Maar weten jullie op welk merk en type auto
deze aezelstickers zijn geplakt?

53

Woar stoj ik?

abc

De kerk is een centraal punt in ons dorp. Je kunt hem vanuit
vele plekken in het dorp zien staan en het is een duidelijk
herkenningspunt. Hieronder staan twee foto’s van de
kerk, noteer op de kaart van waaruit
deze foto’s gemaakt zijn.

Linderspedje

*

Frankrijkweg

*

A.

52

B.

Opel Zafira

Zoeë trots als unne aezel

Volkswagen Polo

A

abc

Je kunt goed terug zien dat Zaerum trots is om aezel te zijn. Op verschillende plaatsen staan namelijk aezels
in de tuin of tegen de muur. Noteer het adres waar je deze aezels vindt.

Zet een cirkel met een diameter van
Ø 1cm op de kaart.

B

54
A

C

Donckstraat 32

Beatrixstraat 15

B

D

Herken ut kapèlke
Zaerum kent naast de Joekskapel ook vele religieuze kapellen. Wij
hebben diverse kenmerken van Zaerumse kapellen samengevoegd.
Welke kenmerken van welke zeven kapellen zien jullie hier?
(Voorbeeld: Deur - De Heilige Kapel)

Kenmerk

Monseigneur Verstraelenstraat 18

Maasbreeseweg 5
25

Kapel

Omgeving / voorgevel

Kapel Steeg H. Hartkapel

Dak

Kapel Den Eigen O.L. V. Ter Nood

Binnenkant

Kapel Hoogbroek O.L. Vrouwenkapel

Zijmuren

Kapel Schoutstraat H. Hartkapel

Bordje boven ingang

Kapel Frankrijkweg O.L.V. van
Zeven Smartenkapel

Vaandel op dak

Kapel Renkensstraat St. Jozefkapel

Kruis in dak

Kapel Staarterstraat St. Annakapel

26

De stroat op

55

Räåd de sträåt

De stroat op
abc

Vrijwel iedereen heeft wel eens vloekend boven ‘Billy’, ‘Pax’ of ‘Bekvam’ gehangen. Maar wist je dat IKEA
ons mooie Zaerum ook als inspiratiebron gebruikt heeft voor hun producten? Onderstaande producten zijn
gevormd door letters van straatnamen van Zaerum. Welke straatnamen worden hier bedoeld?

BLEMÖRGNe

Molenberg

SJWIRGØELÖE

Wilgeroosje

ERUKDEPI

abc

Wie wel eens een rondje wandelt in Zaerum, is deze bankjes vast en zeker tegengekomen. Op deze bankjes
staat een Zaerumse leus. Wij willen graag van jullie weten welk woord er achter de aezel verscholen staat.

Baek

Dich

De Kuiper
Aom

SWETÄTARÅRT

Tarwestraat

KRIDITEJRE

56

57

zet dich

Rieterdijk

Stilte

Lâcht

Hoesnummers
Kennen jullie de kenmerken van / bij deze Zaerumse huizen? Tel de huisnummers bij elkaar op en noteer de
uitkomst van de opstelsom.

58

CRIME ZAERUM INVESTIGATION

abc

Achterhaal wat hier staat.

Zaerum Gluit

8

20

36

Om tot de oplossing van deze vraag te komen zul je onderstaande stappen moeten volgen:
> Bepaal de locatie door het berekenen van de gps-coördinaten:
> Op deze locatie zie je vast het licht!

64

27

28

De stroat op

oud zaerum

59

61

Kunstig ommetje
Dit kunstwerk staat, samen met zijn tweelingbroer, bij een heel knus paadje. Wat is de naam van dit kunstwerk?

A. Het geheim van het Hetje

62

B. De rustende wandelaars

Wat heat det gekos?
Dat Zaerum veel waard is, dat wisten wij
al lang! We waren alleen even vergeten
dat Horst ons ook veel waard vond. Maar
hoeveel precies? Zaerum werd in 1674 door
de kasteelheren van Horst gekocht van de
Spaanse koning. Welk bedrag moesten zij
hiervoor betalen?

55.400
55.000 (marge)

Hesse ut al gehuûrd?
In Zaerum gaat nieuws altijd als een lopend vuurtje. Maar of het altijd klopt wat er wordt gezegd??? Lees de
onderstaande nieuwtjes en geef aan of ze waar of niet waar zijn.

A

. Pastoor Lauvenberg is in 2014 gestopt als pastoor van Zaerum en is gaan werken in Susteren. Hij heeft
187 maanden gewerkt voor de Zaerumse parochie.

C. De Wachters

WAAR / NIET WAAR

B

. De uitspraak ‘Als de wereld vergaat dan kun je het beste in Zaerum zijn’ sloeg op het feit dat Zaerum
jarenlang weigerde om mee te doen aan de invoering van de zomertijd.

WAAR / NIET WAAR

60

Un aoije foto; stroatbild van Zaerum

C. De Zaerumse jongeren gaan graag naar de kerk. Zelfs wanneer deze gesloten is. In 2013 werden er twee
jongens aangehouden op verdenking van het beklimmen van de kerk.

abc

We zijn de oude doos ingedoken en vonden hier mooie kiekjes tussen, zoals dit aanblik van een straat in
Zaerum genomen vanuit de lucht.

D. De inscriptie ‘Gebogen maar niet gebroken’ en de namen van de gevallenen zijn pas ter gelegenheid van
de 25-jarige herdenking van het oorlogsmoment aangebracht.

63
A. Welke straat is te zien op deze foto?
Maasbreeseweg

WAAR / NIET WAAR

WAAR / NIET WAAR

De kiêngder van vruujer
Vroeger had de jeugd geen computer, iPad of hoverboard. Nee, het speelgoed van vroeger werd niet gekocht,
maar gewoon door de kinderen zelf gemaakt. Op de foto zie je een onderdeel van zo’n zelfgemaakt speelgoed.
A. Hoe heet deze bewerkte eiken tak?

Stempel

B. Bij welk speelgoed had je dit nodig?

Knaptoet

B. Het huis rechts (zie rode pijl) staat er nog steeds. Hoe heten de kinderen van het gezin dat hier nu woont?
Freek, Anne en Sam Derks

29

30

oud zaerum

oud zaerum
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65

Jaortallen knallen
1. Op de foto is het oudste huis van Zaerum te zien.
Het bouwjaar staat groot op de voorgevel van het huis.
Om welk jaartal gaat het?

A.
B.
C.
D.

Busje kumpt zoeë
Zelfs voordat er Veolia / Arriva was, kwam er ieder jaar een
bus in Zaerum. Wat kwam de bus op de foto jaarlijks doen?
Schooltandarts

1647
1652
1663
1679

2. Tegenwoordig stap je op station Horst-Sevenum in de trein en brengt deze je door heel het land. In welk
jaar werd station Horst-Sevenum in gebruik genomen?

A.
B.
C.
D.

1866
1892
1917
1938

66

Doa zit meziêk in
Hier zie je bladmuziek van een (oud) Zaerums liedje. Wat is de titel van het lied?

3. Na de oorlog is Zaerum op verschillende plekken uitgebreid. In welk jaar werd in de Dorperweide het eerste
huis gebouwd?

A.
B.
C.
D.

1946
1947
1948
1949

4. Veel inwoners van Zaerum hebben onderwijs gekregen op de Heilig Hartschool. In welk jaar werd de school
opgericht?

A.
B.
C.
D.

1901
1903
1906
1909

Gin derp is zô schoën

67

5. In welk jaar trok deze Oogstfeestwagen door Zaerum?

A.
B.
C.
D.

1952
1962
1956
1965

Kamielerace

abc

‘Ezels op kamelen’, zo luidde het krantenartikel in het Dagblad voor
Noord-Limburg in 1990. Ieder jaar tijdens een bepaald feest vond een
ezelsrace plaats, echter waren er dit jaar geen muilezels beschikbaar.
Daarom werden kamelen gebruikt. Over welk feest
hebben we het hier?
Toedem

31

32

oud zaerum

oud zaerum
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69

Niejs door de jaore hen
Hoe goed zijn jullie op de hoogte van de dingen die zich in Zaerum hebben afgespeeld? Tijd om in het
geheugen te graven. In deze nieuwsartikelen is steeds een woord weggelaten, kies het juiste woord.

A

. “De Notaris Haffmans zal maandag den 14 juli 1924, alsnog om 3 uur ’s namiddags te Sevenum in Café
J. Hauben, voor de Kerk van Sevenum publiek verkoopen: Het....... van de Kapelaans en andere beemden.”

In 1621 werd een schepenbankzegel afgedrukt met het hiernaast getoond
wapen. Hoewel dit wapen vaak werd gebruikt, is dit echter nooit officieel erkend
als gemeentewapen, tot 5 juli 1967. Sinds die tijd was dit het officiële wapen
van gemeente Zaerum.

A.

1. gras
2. werk
3. paard
4. kleed

B.

De Zaerumse gemîngt

Welk persoon is afgebeeld links in dit gemeentewapen?

Heilige Sebastianus

Echter, omdat gemeente Zaerum nog geen officieel
gemeentewapen had, werd in 1941 onder druk van de bezetter
een ander gemeentewapen erkend (al heeft Zaerum dit nooit
aanvaard, koppig als Zaerum altijd al is).

“.........der Fanfare Unie Sevenum: Driedaagsch festival (1933).”

1. Jaarfeest
2. Lustrumfeest
3. Eeuwfeest
4. Wijkfeest

B. Teken of plak het officiële gemeentewapen van 1941 tot
1967.

C

. “Op donderdag 8 juni 1944 zal te Sevenum wederom de jaarlijksche ..... voor luxe paarden worden
gehouden. Ongetwijfeld zullen velen er van hunne belangrijkstelling blijk geven voor dit paardenfestijn.”

1. wedstrijddag
2. fokdag
3. tentoonstelling
4. opstaldag

70

Zónne groeëte vuurbal jonge!
Heel Zaerum rukt wekelijks uit om bij Jumbo Phicoop of de Jan Linders de voorraadkasten aan te vullen.
Helaas was dit niet altijd vanzelfsprekend. Beide supermarkten werden getroffen door een brand. Velen
zullen zich dit nog kunnen herinneren.

A. Op welke datum (dd-mm-jjjj) vond de grote brand plaats in het gebouw waarin onder meer Jan Linders
gevestigd was.
13 juni 2004

B. Hoeveel dagen na de brand bij de Phicoop, werd de nieuwe winkel geopend?

D. “Kinderen 24 uur in .......? Moet kunnen.”

146

1. achtbaan
2. hongersnood
3. klaslokaal
4. zak en as

33

34

aover de grens

aover de grens
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73

KROËNENBERGSE kermis
In Kroeënenberg, a.k.a. de rechterhand
van Zaerum, vond dit jaar de allereerste
kermis ooit plaats. Dit ter ere van het
85-jarig bestaan van het dorp.

WERRELDREIS

abc

Zaerum is (wat oppervlakte betreft) een van de grotere dorpen van Horst aan de Maas. We hebben ook een
groot buitengebied, waarvan delen worden aangeduid met namen als Californië en Siberië.
De reislustige Lieke heeft het Zaerumse Californië en
Siberië wel gezien. Zij wil de gelijknamige bestemmingen
in de Verenigde Staten en Rusland gaan bezoeken. Om
precies te zijn, wil ze van San Francisco (Californië) zo
snel en kort mogelijk, oftewel recht toe recht aan, naar
Mirny (Siberië) reizen. Pak de wereldkaart erbij. In welke
landen komt zij dan allemaal?

Streep de attracties door die er niet
stonden op kermiszondag.

Verenigde Staten
Rusland

72

Nar de goje kank van ‘t spoôr
Zaerum is natuurlijk een geweldig dorp en steeds meer mensen zien dit in. Dat houdt in dat er ook vanuit
andere dorpen steeds meer mensen in Zaerum willen komen wonen. In de Van Vlattenstraat wonen een
Melderse, een Hôrsterse, een Haegelsumse, een Kroeënenbergse en een Americanse in vijf huizen naast
elkaar. Ieder huis is in een andere kleur geverfd. De vijf bewoners beoefenen ieder een andere sport, drinken
ieder een andere drank en hebben ieder een ander huisdier. Vul de informatie bij het juiste huis in.
Het volgende is bekend:

Melderse woont in het rode huis.
* De
De Hôrsterse heeft een hond als huisdier.
* De Haegelsumse drinkt thee.
* Het groene huis staat naast en links van het witte huis.
* De eigenaar van het groene huis drinkt koffie.
* De bewoner die voetbalt, heeft een cavia.
* De bewoner van het gele huis speelt hockey.
* De Kroeënenbergse woont in het eerste huis van het rijtje.
* De bewoner van het middelste huis, drinkt melk.
* De bewoner die aan basketbal doet, woont naast de bewoner met de kat.
* De bewoner van het groene huis heeft een schildpad.
* De bewoner met de papegaai, woont naast de hockeyer.
* De man die honkbalt, drinkt bier.
* De Americanse speelt volleybal.
* De Kroeënenbergse woont naast het blauwe huis.
* De basketballer heeft een buurman die water drinkt.
*

74

Rundje MET ut hundje

abc

In ons buurdorp Hôrs hebben ze Rundje um ut Hundje, wij doen een rundje MET ut hundje. Bekijk het filmpje
via onderstaande link. Welke route wordt er met het hundje afgelegd? Schrijf de straten op.

www.zaerumkwist.nl/filmpje
-Olieslagerstraat						
-Smidstraat							
-Mulderstraat							
-Maasbreeseweg						

huis 1

huis 2

huis 3

huis 4

huis 5

kleur huis

Geel

Blauw

Rood

Groen

Wit

geïmmigreerd uit

Kronenberg

Hegelsom

Melderslo

America

Horst

sport

Hockey

Basketbal

Voetbal

Volleybal

Honkbal

drank

Water

Thee

Melk

Koffie

Bier

huisdier

Kat

Papegaai

Cavia

Schildpad

Hond

-Monseigneur Verstraelenstraat 				
-Sondertseveld							
-Van Vlattenstraat						
-Kraaiheide							
-Wolfsklauw							

35

-Lavendelheide
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aover de grens

75

Op de veut gevolgd

aover de grens

76

abc

Los de rebus op en geef vervolgens het juiste antwoord op de vraag:
A) Het harsen van onderbenen en/of tenen.

B) Massage voor vermindering/tegengaan van Perniones.

C

C) Innovatieve laserbehandeling tegen schimmelnagels.
D) Correctie van nagel door nagelbeugeltechniek.

Zaerum ZAET Hallo

abc

De HALLO valt in Zaerum elke week op
de deurmat. Enkele Zaerumse aezels
kunnen geen afstand doen van dit
weekblad en nemen deze zelfs mee
op reis. Naar welk land zijn deze twee
aezels afgereisd?

+ in
Oostenrijk

sch = w

on +

-u

sc +

r = id
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Waarin onderscheidt Pedicure Elian zich ten opzichte van concullega’s?

t = di

e=c

o=e

el +

groetjes uit...

p=i

Kort en pittig?
Bij Blond & Co maken ze natuurlijk dagelijks heel wat klanten blij
met een nieuwe look. Sommigen gaan over de grens: kort, pittig,
extensions of roze. Het kan allemaal. Op onderstaande foto wordt
daar ook hard aan gewerkt, maar... de haren van deze klant
worden gedoneerd. Wat zijn de kosten van een knipbeurt voor
deze donatie?

€

0

u=z
+ ch

zic +

p =t

-p

- nt

- ut

78

Gezocht: Het liefst een nieuwe Kees!

Horst aan de Maas kan de zoektocht naar een nieuwe burgemeester starten. Wethouder Bob Vostermans
geeft alvast een voorzetje, hetzij met een kwinkslag: “Gewoon weer een nieuwe Kees”. Er hebben zich
vier nieuwe “Kees” kandidaten gemeld. Geef de achternaam van de Kees’jes bij bijgaande foto’s.

m=v

Dhr.

Dhr.

z=c

c+

-i

o=a

abc

Flodder

Tol

+ 's

Dhr. Sanders / Christus

Dhr.
37

Jansma
38

aover de grens

zeuk ut oet

79

81

Net nit BOÊTE de bebouwde kom
Elk huisje heeft z’n kruisje en elk boompje heeft z’n
paaltje. Of in ieder geval een heel aantal bomen.
Bij welke boom vind je het paaltje met ‘dit is ozzen
boeëm, nit tegge zeike’ Noteer de letter van de
juiste boom.

boom :

B

C

LOGO pedie!

abc
Zaerum staat bekend om hun eendracht en ondernemerschap. Weten jullie welke logo’s er
verscholen zijn achter de volgende letters van ‘Sevenum’? Noteer de bedrijven / merken.

D

A

B
Jansen Noy

80

Dinnissen giet de WERRELD oaver

TIM / Drotech

Dinnissen is in 1948 opgericht en heeft zich ontwikkeld tot een internationaal bedrijf. In hoeveel landen heeft
Dinnissen BV de afgelopen 5 jaar (2011 - 2016) aan klanten machines geleverd en/of projecten uitgevoerd?
(Uitgezonderd uitlevering van spareparts op reeds eerder uitgevoerde projecten.)

Leef Vrij

82

Wat stiet doa?

Clooser

AZ Barbecue

Toffe Dag

Theo Lommen

abc

Op het pleintje voor Croes Moeke en De
Chinese Muur staan twee stenen pilaren.
Daar tussenin staat een stenen bank.
Welk woord staat er gegraveerd in deze
stenen bank?

NU

83

51 / 53

Wat zêsse?
Wie in Zaerum wil inburgeren, zal het niet gemakkelijk krijgen. We hebben namelijk nogal wat bijzondere
woorden in onze vocabulaire. Pas als je weet wat ‘zekdempel’ en ‘wetstein’ betekent, ben je op de goede weg.
Wij maken het nog een graadje moeilijker en laten jullie aan de slag gaan met Zaerumse gezegdes. Weten
jullie welke gezegdes hier bedoeld worden?
Lang zuk aan hebben
Van bescheid wiête
Met de henne de hort op goan
De klets eweg kriege
Dao kons-te de klok op geliek zette

39

40

zeuk ut oet

zeuk ut oet
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86

VERBAOJE
In Zaerum mag bijna alles, met de nadruk op ‘bijna’.. Op welke locaties zijn of waren deze bordjes te vinden?

Zaerum zingt
Wij denken dat alle liedjes net wat mooier klinken in os Zaerums... Maar wat is de titel (bovenste kader) en de
originele artiest (onderste kader) van deze vertaalde liedjes?

A. Is dit

́t êchte laeve
Is dit krek inbilding
Gevange in un lawine
Ginêns óntsnappe an de werkelikheid

Van Stephrathstraat

85

C. Nieë, Nieë der is niks verangerd

In het voorjaar hebben door het hele dorp houten puzzelstukken gehangen ter
promotie van Zaerum Kwist. Noem 10 van de 17 straatnamen waar de puzzelborden hingen.

2.

Luttelseweg				Maasbreeseweg

3.

Hees					Den Eigen

4.

Steeg					Donckstraat

5.

Steinhagenstraat 			

6.

Molenberg			

7.

Industrieweg 				

8.

Van Renessestraat

9.

Monseigneur Verstraelenstraat

Castle on the Hill

En prufde de zeute parfum van ut graas van d’n berg din ik aafrolde
Ik waas jônger toen, naem mich mei trök nar toen

WITS-SE dit nog? abc

De Markt				Hackfoirtstraat

Queen

B. Ik waas an ‘t wegrenne van mien broor en zien kammeräöj

Brandweerkazerne douche

1.

Bohemian Rhapsody

Aâl, aâl ging daor
Nieë, Nieë der is niks verangerd
Aâl, aâl ging daor

Ed Sheeran

Non, Non rien n’a changé
Les Poppys

D. Ik heb loôch nuûdig, vurdet mien hart stikt

Wahnsinn

Als ‘ne wolf ren ik daor ‘t derp, zeûk hongerig ozze kefees aaf
Wao bis dich? Zeg mich... Wao bis dich?

E. Vul-se mien hart kloppe
Begriep-se mich
Vul-se ’tzelfde
Of droêm ik allieën mar

Het / ‘t Vongdere
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Wolfgang Petry

Eternal Flame
Bangles

Bookenwurm
In 2012 is de bibliotheek van Zaerum helaas
gesloten. Dat neemt niet weg dat er nog
genoeg boekenwurmen in Zaerum te vinden
zijn. Zo ook Jaer.
Vandaag is het zondag. Jaer begint een boek
van 290 bladzijden te lezen. Elke dag leest
hij vier bladzijden, behalve op zondag, want
dan leest hij 25 bladzijden. Hoeveel dagen
heeft Jaer nodig om het boek uit te lezen?

41

10.Lindersstraatje
41

42

zeuk ut oet

zeuk ut oet
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89

Van âchter
Kom achter de naam van de achternaam! Welke Zaerumse achternamen worden hier afgebeeld met de plaatjes?

Ónger constructie
D&C Fuchs is gevraagd voor het ontwerpen van een staalconstructie. Deze staalconstructie is schematisch
weergeven in de bijgevoegde afbeelding.
Voordat de tekening geproduceerd kan worden dienen alle maten op tekening te worden gezet. Bepaal de
gevraagde maten.

1)
Wijnen

Lengte AE = Het aantal volgetapte bierglazen bij vraag 12.
5

Billekens

2)

Lengte AB = Het aantal mannen in de organisatie van Zaerum Kwist maal twee.
6

3)

Lengte BC = Trek de wortel uit het aantal meters dat de Zaerumse kerk hoog is.
(Afgerond op hele meters.)
8

Lucassen

Philipsen

4)

Hoe groot wordt dan de hoek A in driehoek ACG,
afgerond op één decimaal.

Verstegen

26,6 º

In ‘t Zand

Huijs

Jeucken

90

Aezeltelling
Er zijn heel wat vragen over aezels gesteld.
Maar hoeveel dierlijke aezels staan er
in totaal afgebeeld in het kwisboekje?

22
Van der Sterren

Leijsten
43

44

Geheime proef
Zorg dat één afgevaardigde van je team exact om 20.30 uur
bij de Gaper aanwezig is. Ben je te laat? Dan kun je niet
meedoen met de geheime opdracht en worden er geen punten
toegekend. Zorg dat je weet wat je teamnaam en teamnummer
is. De afgevaardigde van het team moet een goed oog voor
detail en veel fingerspitzengefühl hebben.

45

Teamnummer:
Teamnaam:
aantal Deelnemers:

Noteer hier welke deelnemers mee hebben gedaan in jullie team
(voor en achternaam): 							

(GESLACHT / LEEFTIJD):

01.___________________________________________________________________
02.___________________________________________________________________
03.___________________________________________________________________
04.___________________________________________________________________
05.___________________________________________________________________
06.___________________________________________________________________
07.___________________________________________________________________
08.___________________________________________________________________
09.___________________________________________________________________
10.___________________________________________________________________
11.___________________________________________________________________

Drukwerk: Drukkerij Engelen

12.___________________________________________________________________
13.___________________________________________________________________
14.___________________________________________________________________
15.___________________________________________________________________
16.___________________________________________________________________
17.___________________________________________________________________
18.___________________________________________________________________
19.___________________________________________________________________
20.___________________________________________________________________
21.___________________________________________________________________
22.___________________________________________________________________
23.___________________________________________________________________
24.___________________________________________________________________
25.___________________________________________________________________
26.___________________________________________________________________
27.______________________________________________________________
28._________________________________________________________
29._________________________________________________________
30._________________________________________________________
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