teamnaam:

nr.

Een gezellige dorpskwis voor én door Zaerumse aezels!
Leef mingese oêt Zaerum,
Ik zit buiten in het zonnetje op misschien wel de warmste dag van het jaar, om deze inleiding te schrijven.
Toen we omstreeks maart de categorie “In ’t zunke” bedachten, hadden we niet durven dromen over zo’n
fantastische zomer, maar het heeft zo moeten zijn.
Anderhalve week geleden hadden we een vergadering en toen bereikten we een mijlpaal: we hadden
90 conceptvragen: de één al helemaal uitgewerkt, de ander nog vooral een idee. Vragen waar we 100%
achter staan en vragen die misschien wel plaats moeten maken voor betere vragen die de komende tijd
nog bedacht worden. Of vragen van jullie, want via een verzoek op onze social media-kanalen heb je dit
jaar de kans gekregen om zelf input te leveren voor de kwis. Heb jij ook een vraag ingestuurd? Wie weet
zie je jouw vraag wel terug in dit boekje!
Verder krijgen we de afgelopen tijd regelmatig de vraag: “Zijn jullie nu alweer bezig?” Ja, we zijn na
de carnaval begonnen met de evaluatie van vorig jaar. Daarin hebben we jullie input uit de enquêtes
meegenomen. We hebben toen bepaald wat we zeker moeten behouden, omdat dat super goed ging.
En we hebben bepaald wat we willen veranderen. Twee opvallende veranderingen hebben jullie al
gemerkt: het digitaal inschrijven en het vooraf inzetten van de joker. Ook hebben we dit jaar enkele
nieuwe categorieën en een spetterende geheime proef. Wie is dit jaar jullie afgevaardigde?
We merken nu al dat Zaerum Kwist weer leeft en dat vinden we super om te zien! Ook vanavond zien we
dat graag terugkomen. Één van de punten uit de enquête was dat jullie graag meer de straat op gaan,
dus we hopen dat het weer ons mee zit. We zullen elkaar zo nu en dan wel in het dorp tegenkomen. Voor
vanavond wensen we jullie veel succes en vooral plezier. We zien jullie na de kwis graag op de afterparty
bij café Breurs, om gezellig na te praten onder het genot van een drankje.

Het motto blijft ‘meedoen is belangrijker dan winnen!’
Tot slot de prijsuitreiking, of beter gezegd de feestavond: deze staat gepland op zaterdag 15 december.
We zien jullie dan graag weer terug bij café Breurs waar de winnaar van de tweede editie van Zaerum
Kwist 2018 bekend zal worden gemaakt.
Namens de hele organisatie,

Susan Keijsers

Voorzitter Stichting Zaerum Kwist
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DE TWEEDE EDITIE VAN ZAERUM KWIST
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SPELUITLEG ZAERUM KWIST
ANTWOORDEN EN PUNTENTELLING
Bij een juist antwoord worden punten toegekend. Echter gelden er 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
bij een vraag staat, dan moet de spelling 100% correct zijn.
• Als er gevraagd wordt naar een persoon, benoem dan de voor- en achternaam,
tenzij anders vermeld.
• Als er gevraagd wordt naar een adres, benoem dan de straat en het huisnummer,
tenzij anders vermeld.
• Per vraag zijn in totaal tien punten te verdienen en per categorie honderd.
JOKER
Tot uiterlijk 18.00 uur vandaag hebben de teams aan kunnen geven op welke categorie de joker ingezet
wordt. Alle behaalde punten uit de gekozen categorie worden verdubbeld.
GEHEIME PROEF !
De geheime proef is de tiende categorie van deze kwis. Hier zijn 100 punten mee te verdienen. Deze
gaat om 20:00 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:
• Vul op iedere pagina jullie teamnummer in, rechtsboven in het daarvoor bestemde kader
(zie rood gemarkeerde kader rechtsboven op deze pagina).
• Leg alle bladzijden van het kwisboekje in de juiste volgorde en stop deze terug in de snelhechter.
• Stop het gehele boekje terug in de envelop.
• Lever het kwisboekje vanavond tussen 23.00 en 23.30 uur in bij Café Breurs.
• Alleen 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.
UITSLAG
De uitslag van Zaerum Kwist wordt op zaterdag 15 december 2018 bekend gemaakt bij café Breurs. Op
deze 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.
• 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.
CONTACT
Communicatie loopt deze avond via onze website, email van de teamcaptain en social media-kanalen.
Houd deze dus in de gaten, om op de hoogte te zijn van updates en aanpassingen.
REGLEMENT
Meer informatie over Zaerum Kwist is te vinden in het reglement op de website ( www.zaerumkwist.nl ).
03

ONZE SPONSOREN

r e s t a u r a n t
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IN T ZUNKE
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02
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´NE IEËW SPARTA
In deze kwis en speciaal in deze categorie zetten we mensen en verenigingen in ut zunke. Op 19 mei 2018
bestond voetbalclub Sparta ’18 precies 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft Sparta het hele
jaar door diverse activiteiten georganiseerd. Zo was er een presentatie van het jubileumboek, een grootse
receptie en reünie, een buurttoernooi en niet te vergeten een gigantisch feestweekend in augustus 2018.
Wat weten jullie over deze vele activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden ter gelegenheid
van Sparta 100 jaar?

A.

Hoeveel teams deden mee met het buurttoernooi?
16

B.

Wat is het eerste nummer dat Rowwen Hèze speelde tijdens het jubileumweekend?
Wakker were

C.

Voor welke unieke actie zorgde de buurt ´t Luttel om Sparta te feliciteren met hun jubileum?
Paaltjes in elke tuin

UN BLÛMKE VUR DICH
Radio Reindonk zet ook graag mensen in het zonnetje. Vroeger
kon je een plaat aanvragen en dat deed oma of de buurvrouw dan
ook maar al te graag voor je verjaardag. Tegenwoordig gaat de
bloemenketting rond. Afgelopen jaar hebben wij, de organisatie van
Zaerum Kwist, een bloemetje gekregen tijdens deze bloemenketting.

A.

Wie zette Zaerum Kwist in het zonnetje door de bloemenketting aan ons door te geven?
Jacques van de Rijdt.

B.

Op welke datum was Piet te horen in de uitzending,
om een bloemetje door te geven aan de heemkundevereniging?
4 maart

C.

Hoe kwam Piet erachter dat we een bloemetje hadden gekregen?
Een appje van de poetsvrouw

WAER OF GIN WAER
“De vlege zitte stil: we kriêge anger waer”. Deze mooie Zaerumse weerspreuk geldt ook zeker voor afgelopen
jaar. Maar wat voor weer krijgen we dan? “Duuster, Griês, Roow of Kwakelêchtig waer?” We hebben in 2018
heel wat meegemaakt op het gebied van “raar” weer. We willen van jullie de datum die bij onderstaande
screenshots hoort.

A. 1 maart

B. 21 april

C. 25 juli
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TATTOOHENK
In de huidige hipstertijd hoor je er zonder tatoeage niet meer bij.
Van welke Zaerumse aezels zijn de onderstaande permanente plaatjes?

Steff Kersten

Carin M

inten

ders

-Man

gels
llin En

I

Bernadette Gommans
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Mike Peeters

Rob

ag

a
Verh

Sef/F
Sandreek
ers

TÊL D’R MAR OP
A=1, B=2, C=3 enz. In de grijze vakjes horen letters te staan. Het getal in de witte vakjes is de optelsom van
de getallen (behorend bij de letters) in de aangrenzende grijze vakjes. Wat is de vraag in de grijze vakjes en
wat is het antwoord op de vraag? Vraag en antwoord in dit witte kader.
Vraag: Wie zat er in het ezelspak op de kermis?
Antwoord: Marijn Maessen
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KAEGELPUPKES
Het gemiddelde Nederlandse gezin is zeer productief te noemen. Met een gemiddelde van 1,7 aan
geszinsuitbreiding zitten we boven de Europese prestatie. In Zaerum hebben we gezinnen in alle vormen
en maten. Wij zetten een aantal gezinnen uit Zaerum in ‘t zunke! Hieronder staan een aantal gezinnen
afgebeeld. Weten jullie welke dit zijn?

Koen Gommans en Ankie Willemssen,
Finn, Ties, Senn, Line

Toetje en Els Theloesen,
Li-Xue, Li-Yen

Paul Oomen en Janneke Minten,
Jan, Jeer, Joris, Joop

E
Harr en Mariëlle Nabben,
Coco, Nikka

May en Mieke Verhaegh,
Guus, Chris
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SEVENHEYM’S BASTARDS
Wie kent ze niet? De Benidorm Bastards in het zonnige Spanje? Wij willen onze eigen “bastards” in het
zonnetje zetten: de ouderen die wonen en werken in verzorgingshuis Sevenheym.

A.

Hoeveel jaar bestaat de dagbesteding bij verzorgingshuis Sevenheym?
25

B.

In welk jaar is de nevenvestiging ‘Groepswoning Schoutstraat’ geopend?
2011 of 2012

C.

Welke speciale fiets heeft Sevenheym voor haar bewoners? Omcirkel de juiste fiets.

Duo fiets

08

Rolstoelfiets

Elektrische tandemfiets

Dixie fiets

Kuipfiets

CTRL X – CTRL V
Wij zijn super blij met zoveel sponsoren voor Zaerum Kwist. Daarom staan zij in deze puzzel centraal. Knip
de logo-puzzelstukken op de laatste pagina netjes uit en plak ze op de juiste manier in het onderstaande
vierkant. Een geruststelling: HET PAST ECHT!
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ZAERUMSE KOPPE OP TILLEVISIE
In de loop der tijd zijn een aantal Zaerumse snoetjes op tv verschenen. Zo werd Zaerum vertegenwoordigd bij
bijvoorbeeld Professor Nicolai & Dr. Beckand en All you need is love. Ook een heel aantal jaren geleden heeft
een Zaerumse jongedame meegedaan aan de “Tedshow” die te zien was op zaterdagavond.
Omcirkel de juiste antwoorden.
Wat is de naam van de Zaerumse deelneemster van de Tedshow?
A.
Gemma Gommans
B.
Gemma Janssen
C.
Gemma Joosten
D.
Gemma Verhaegh
Met welk soort bal stal zij de show?
A.
Basketbal
B.
Voetbal
C.
Pingpongbal
D.
Tennisbal
Wie was de presentator van deze show?
A.
Ted de Braak
B.
Harry Touw
C.
Ted Broers
D.
André van Duin
Op welke datum werd de uitzending met de Zaerumse deelneemster uitgezonden?
A.
09 februari 1980
B.
16 februari 1980
C.
23 februari 1980
D.
30 februari 1980
Wat was de woonplaats van haar medekandidaat?
A.
Geleen
B.
Hegelsom
C.
Oss
D.
Ter Apel
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TWELF MAND, TWELF AEZELS
Hiernaast staat een lijst met krantenkoppen. De genoemde
aezels hebben één ding gemeen: ze waren afgelopen jaar
in het nieuws! Wat ze niet gemeen hebben, is hun geboortemaand.
Schrijf de voornaam van de persoon bij de juiste maand.
01
01

Tim

02
02

Mia
07
07

Niek

03
03

Jac
08
08

Joep

04
04

Bas
09
09

Hugo

05
05

Gohar
10
10

An

06
06

Tom
11
11

Sanne

12
12

Marjolein
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WEEJ HEBBE UM
Als het van één vereniging `Ut jaor van´ was, dan is het van de mannen en vrouwen van de Schutterij
Sint Sebastianus. Zij wonnen op 7 juli het Oud Limburgs Schuttersfeest en brachten daarmee D´n Um
naar Zaerum. De winst resulteerde in een ware huldiging, inclusief serenade van de harmonie, aanwezige
brandweer en vele Zaerumse op het plein. Beantwoord de volgende vragen:

A.

Hoeveel leden kende de vereniging St Sebastianus ten tijde van het OLS?
28

B.

Hoeveel klinkers zitten er in de voor- en achternamen van het zestal dat zorgde voor de winst?
23

C.

Hoe groot (mm) waren de blokjes waarop geschoten werd in de laatste ronde?
1 cm bij 1 cm

STEM OP ‘NE ZAERUMSE
Begin 2018 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Gelukkig waren er diverse aezels
waarop we konden stemmen. Hopelijk hebben jullie onze Zaerumse kandidaten goed in de gaten
gehouden, want we willen van jullie weten:

A.

Hoeveel Zaerumse aezels stonden er op de kieslijst van Horst aan de Maas?
18

B.

Hoeveel Zaerumse aezels zijn er ook daadwerkelijk in de gemeenteraad gekomen?
3

C.

Welke Zaerumse aezel heeft als niet-lijsttrekker de meeste individuele stemmen gekregen?
Loes Wijnhoven –Dirckx

*Hierbij worden de kandidaten goed gerekend waar “Sevenum” achter stond op de kieslijst.
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WIE HEB IK AAN DE LIJN? HALLO? HALLO?
“Welk tillefoonnummer hebbe die?” “Ik zeuk ut wal effe op in de gids.”
Bovenstaand gesprek zal na dit jaar waarschijnlijk niet meer te horen zijn. Er wordt in 2019 geen papieren
telefoongids meer gemaakt, een ramp voor de papier-machéende wagenbouwers onder ons.
Tegenwoordig zoeken we een telefoonnummer snel op via internet. Het internet gaat je bij deze vraag niet
helpen. Voor deze vraag heb je toch echt de laatste twee papieren edities van het telefoongids nodig (Venlo
- Roermond - Venray - Weert).

A.

De telefoonnummers van inwoners van de gemeente Horst aan de Maas staan ook in de laatste

editie van de telefoongids. Over hoeveel (grijze) pagina’s staan deze in totaal verspreid? (Ook als er
maar 1 telefoonnummer op een pagina staat, telt dit als één pagina.)
39

B.

077-467 1420 is een telefoonnummer van een Zaerums bedrijf. Op welke gele pagina kun je dit
telefoonnummer in de laatste telefoongids terugvinden?
32

C.

Het aantal pagina’s in de telefoongids loopt terug. Hoeveel pagina’s heeft de laatste editie van de
telefoongids minder dan de editie van 2017-2018?
40
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‘NE DAAG D’R OÊT
Ook dit jaar werden er weer tal van activiteiten georganiseerd in
Zaerum. Dus voor een leuk dagje uit hoef je de dorpsgrenzen niet over!
Welke evenementen stonden er op dit bord toen de foto werd genomen
op zondag 24 juni 2018? Noteer ook de data die erbij vermeld stonden.

a.

Rommelmarkt/ Mega Carbootsale

b.

Ruitersportweekend Sevenum

c.

Sevenumse Wandelvierdaagse

d.

OJC Phoenix – Kermis Hegelsom

e.

Sparta 18 – VVV Venlo 1

ÂCHTERUM IS ‘T KERMES
In plaats van de regenjas konden dit jaar de korte broeken, jurkjes en tanktops uit de kast getrokken worden.
Wat een fantastisch weer was het met de Zaerumse kermis! De verkoeling kon je zoeken in attracties, waar
de wind af en toe om je oren suist. Heerlijk! Maar hebben jullie goed opgelet welke penningen je bij de
attracties moest inleveren? Koppel de attractie en de bijbehorende penning aan elkaar.
G

B

a.

D

E

b.
c.

A

F

d.
e.

C

f.
g.
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ZAERUM SPRINGT!
Één van de nieuwe evenementen in 2018: Jumping Zaerum! Het Raadhuisplein werd volgestort met zand, er
werd een piste gebouwd en op diverse niveaus werd er gestreden om prijzen. Daarnaast was er ´s middags
ook een vol programma voor de jeugd. Een tof nieuw evenement in Zaerum! We hopen dat jullie enigszins
kennis hebben opgedaan over Jumping Zaerum, want een vraag over dit nieuwe evenement hadden jullie
aan kunnen zien komen.

A.

Op welk paard reed Leon Thijssen tijdens de laatste rubriek - Masters of Jumping Zaerum?
Stippel

B.

Wat voor prijs heeft Teun Vestjens gewonnen?
Tuinset of 1e prijs 2e klasse

C.

Beantwoord, door middel van het oplossen

van de paardensprong puzzel, de vraag hoeveel
kuub zand er volgens de organisatie van

Jumping Zaerum werd gestort op het Raadhuisplein.   >>

Driehonderd
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GENDERNEUTRAAL
Afgelopen jaar was het regelmatig in het nieuws: genderneutrale kleding, een genderneutrale wc en
genderneutraal opvoeden. Daarbij hoort natuurlijk ook een genderneutrale vraag, met genderneutrale namen.
Maar in deze vraag is het de bedoeling de genderneutrale naam te koppelen aan het betreffende geslacht.
Kleur de mannen blauw en de vrouwen roze.

BOBBY MINTEN			

KOOS SIEBERS

BOBBY HOOGERS 		

KOOS DIRCKX

ROBIN VULLINGS

		

KRISS DEN MULDER

FLOOR VERHORSTERT

CHRIS KERSTEN

FLOOR DRISSEN		

CHRIS JANSSEN

FLOOR HUIJS 		

JUUL HOEIJMAKERS

FLOOR VAN DER STERREN

JUUL VAN GASTEREN

RENE JAKOBS

JUUL LIT

RENE GROETELAERS

TONNIE TRIENEKENS

RENEE HOUBEN

KIM HUIJS

MARIJN HERMANS

KIM HOUBEN

MARIJN MULDERS

KIM BODELIER

MARIJN HOEIJMAKERS

WILLY DRIESSEN

SAM DERKS

WILL VAN ENCKEVORT

SAM WALTER

WIL RIJS

SEM WANTEN

WIL GOMMANS

SEM CLAASSENS

TEUN VAN OTTELE

WIEKE VAN BERLO

TEUN MANDERS

WIEK PEETERS

TEUN SPIJKHOVEN
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GINNE KIEËS VAN GEGAETE
Kwissen, reeksen, niet iedereen heeft hier kaas van gegeten. Je ziet het antwoord of je ziet het niet. Toch
willen we jullie vragen om op de puntjes de ontbrekende getallen in te vullen.

14 47, 50, 34, 43, ........,
36 12.
41, 24, 22, ........,
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BABYBOOM 2.0
Wie het afgelopen jaar regelmatig een rondje door Zaerum heeft gewandeld, heeft het vast opgemerkt… al
die geboorteborden. Fijn dat het inwonersaantal van ons dorp weer wat opgekrikt wordt! Koppel de naam van
de baby aan de namen van de ouders.

a.

Lou

Lis
Gies

Crissy
Eefke

Sepp

20

i.

Scott

d.

b.

e.

Lino

c.

Tess

f.
Mack

Yse

g.

j.

h.

k.
Eef

l.

I

Rick & Sandra Reinders-Sleegers

C

Danny Vullings & Marieke Wijnen

E

Peter Peeters & Chantal Everaerts

J

Collin Groenewegen & Mieke Custers

F

Bart & Wijnie Thielen-de Wit

D

Tom Nellen & Marlinde Mennen

G

Marjan van den Goor & Daan Verdellen

L

Floor & Ellen van der Sterren - Groenewegen

H

Bas Willems & Lichelle Gijsbers

K

Michiel Smits & Michelle Schreinemachers

B

Robbert & Nicole Speksnijder

A

Leòn Heutjens & Babs Coenders

PARTYCRASHEN
Iedereen heeft door het hele jaar vele feestjes en andere festiviteiten. Vooral de zomerperiode is geliefd
voor het plannen van familiedagen, buurtbarbecues, vriendenweekenden en ga zo maar door. En als je niks
gepland hebt, kun je er nog altijd voor kiezen om ergens te gaan partycrashen. Op welke datum had je in 2018
bij de volgende feestjes kunnen partycrashen?

A.

Feestavond oud prinsen
2 juni 2018

B.

Housewarming Steef van Enckevort en Teun van den Brandt
2 juni 2018

C.

Barbecue Zaerum Kwist
2 juni 2018

D.

13,5 jaar getrouwd Angelie en Bart Verheijen
2 juni 2018
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ZAERUM: BIËSTIG SCHOËN!
De titel zegt het al: Zaerum is biëstig schoën! Ook de borden als je Sevenum in rijdt, bevestigen dit. Maar
langs welke straat / kruisingen van straten in Sevenum vinden we de volgende ezels?

Maasbreeseweg tegenover Snelkensstraat

Zijstraat/zandpad van Maasbreeseweg
(tegenover Siberiëweg)

22

Hoek Staarterstraat / Steeg

WAEGMISBROÊKERS
Wat betekende dat verkeersbord met de ene rode streep ook alweer?
En wat was ook alweer dat bord voor vervoer gevaarlijke stoffen?
Ooit wisten we het allemaal keurig. Maar wie jaren geleden met
vlag en wimpel slaagde voor zijn theorie-examen, kan wel eens
voor grote verrassingen komen te staan. De afgelopen 15 jaar
is 40 procent van de verkeersregels of -borden veranderd.
Een goed moment om de kennis van de verkeersborden in
Sevenum weer even op te frissen.
Weten jullie wat er op de voorkant van onderstaand bord
staat? Teken en kleur in het vak de juiste voorkant.

Z.O.Z.
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VERVOLG OP VRAAG: WAEGMISBROÊKERS

SNOEIHÊL
In Zaerum staat op iedere hoek van de straat wel een
bladkorf en allemaal hebben ze een eigen unieke
nummer. Op welke kruisingen van straten staan
onderstaande bladkorven? Tip: We zijn zo aardig
geweest om binnen het bijgevoegd gebied te blijven.

Sondertseveld

Mgr. Verstraelenstraat

Van Vlattenstraat

Struikheide

Bosschekampstraat

Kruisweidestraat

Molenstraat

Peperstraat

Kramerstraat

Olieslagerstraat
15
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GANK FIETSE
Stap op de fiets en ga naar de volgende GPS-coördinaten: 51.410741, 6.046177. Hier is een plattegrond
opgehangen aan de lantaarnpaal. Gebruik hier je boerenverstand en het transparante vel om het eerste deel
van de route te bepalen. De vervolginstructies vinden jullie gaandeweg de route. Op het eindpunt van de
route vind je de vraag. Vul het antwoord hieronder in.

Tip:
•
•

Neem de volgende voorwerpen mee
(deze hebben jullie ontvangen samen met het kwisboekje):
Kralenketting
Transparante vellen

Bij deze vraag maken we gebruik van de openbare weg, neem verkeersregels in acht!

Noteer het antwoord op de vraag:

25

De tocht leidde langs de Heijmen
(grote boerderijen) van Sevenum

TWIEËLINGBREURS
Vlak voor onze vorige kwis besloot breur Gijs om het stokje over te dragen aan breur Tom. In de kroeg merk je
weinig verschil, hooguit dat Ward en Tom als huidige breurs nét wat minder op elkaar lijken. Aan de buitenkant
zijn wel verschillen op te merken, zie onderstaande foto’s. Omcirkel de tien verschillen.
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BUSJE KUMPT ZOEË
Hoewel Limburg wel eens als het onbereikbare aanhangsel van Nederland wordt gezien, ligt Zaerum
strategisch zeer gunstig. De A67 en A73 op steenworpafstand, een eigen intercity-station en diverse bushaltes
die ons onder andere met Venlo en Venray verbinden. Wat willen we nog meer?

A.

Hoeveel bushaltes telt de bebouwde kom van Sevenum?
6

B.

Hoeveel blindegeleidetegels liggen er in totaal bij deze bushaltes?
210,5 / 211

C.

Mieke stond vanmiddag om 17.15 uur op station Venray. Ze moest met het OV naar Sevenum en
wilde exact om 18.00 uur in de rij staan bij Breurs. Oja, Mieke was nogal zwaar bepakt en wilde dus
niet al te ver lopen. Ze had wel het geluk dat het OV precies op tijd reed. Is het haar gelukt om op
tijd in de rij te staan?
Nee

KLOKSLAAG NAEGE OOR
Van heinde en verre is hij te zien: de kerk. Hij tekent de Zaerumse skyline. En als de wind goed staat, is hij
ook van heinde en verre te horen. Ga op tijd klaarstaan, want na klokslag 21.00 uur speelt het carillon een
melodie. Welk liedje is dit?
Iao-Iao

DE SCHÓNSTE GAEVEL
Pieter Baeten valt het altijd op: de diverse gevelstenen die Zaerum rijk is. Maar weten jullie ook waar
onderstaande gevelstenen zich bevinden? Noteer het adres.
Markt 27

Frankrijkweg 9

Donckstraat 24-26

Maasbreeseweg 17

17

AAFGELOEPE JAOR
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WAT EEN FIGUUR!
Met meer dan 2700 huishoudens in Zaerum is het nog lastig om te onthouden waar iedereen woont. Zet een
punt waar onderstaande Zaerumse aezels wonen en verbind de punten vervolgens met elkaar (1-2-3-4-1).
1.
Marion Theloesen
2.
Rita Maessen
3.
Bas Ewals
4.
Jeroen Sturme
Beantwoord vervolgens de vragen:
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A.

Wat voor figuur zie je dan?
Diabolo / Vlinderstrik / Zandloper

B.

Welk bedrijf ligt er precies op de kruising van het figuur?
Lo Solé

IN VREDE ZOELANG ALS WEEJ DIT NIT VERGAETE
“Jan hèt gedronke, proat ouver d’n doeëd, gister kwam ik nag in Zaerum derp oêt. Dèt kerkhof stieët vol met
ontelbare kruuse, ontelbare reije, gank kieke wat zuuse. Ik heb ûn keteer beej dèt burdje gezeate, in vrede
zoelang als weej dit nit vergaete.”
Rowwen Hèze zong al zo iets vergelijkbaars in 2000. Zij spraken echter over IJsselstein (en nog veul mier
pruuse). Hier in Zaerum hebben we ook een kerkhof waar vlak voor de ingang een aantal ouderwetse
grafkruizen staan.

A.

Hoeveel van deze ouderwetse grafkruizen tel je?
21 / 22

B.

Van welk jaartal dateert het oudste kruis?
1572 / 1605

C.

In welk jaartal is de persoon overleden volgens het vierde kruis van rechts als je aan komt lopen?
1861

18

WIE SPEL SE DET

31

BERGEMUUSKE SPÄÖLE
We beginnen de categorie ‘Wie spel-se det’ met een aantal oud Zaerumse spelletjes. Vroeger moesten
kinderen hun spellen namelijk nog zelf maken of verzinnen. Sommige van jullie weten misschien nog hoe je
“bergemuuske späöls”.
Hieronder staan een aantal beschrijvingen van spellen en de oud-Zaerumse naam.
Verbind de beschrijving met de juiste naam.

32

WIPKIEPE
Alweer tien jaar geleden werd de gemeente Sevenum uitgeroepen tot kindvriendelijkste gemeente van
Nederland. Één van de kenmerken van een kindvriendelijke gemeente is het aantal speeltuintjes. En die
hebben we er nogal wat in Zaerum! Van welke speeltuintjes zijn dit detailfoto’s? Noteer de straat / straten waar
het speeltuintje aan ligt.
Van Vlattenstraat –
Van Renessestraat

Joepiepad –
Molenberg

Van Vlattenstraat –
Veenpluis

Het Vongdere

Mulderstraat –
Weverstraat –
Tichelerstraat

Sondertseveld –
Hackfoirtstraat –
Kruipwilg

De Kuiper
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WIE BIN IK?
Wij van Zaerum Kwist spelen graag spelletjes met jullie. Vanavond spelen we ‘Wie bin ik?’ Wij hebben een
echte Zaerumse in gedachten. Jullie mogen raden wie dit is door vragen te stellen via Whatsapp! Lees de
spelregels hieronder. Hieronder staat de tijd vermeld, dat jullie team mag appen.
* Team 1 t/m 20: 19.00 - 19.30 uur

* Team 21 t/m 40: 19.30 - 20.00 uur
* Team 41 t/m 60: 20.00 - 20.30 uur
* Team 61 t/m 80: 20.30 - 21.00 uur
* Team 81 t/m 100: 21.00 - 21.30 uur
Regels:

- Per team mag maar één telefoon gebruikt worden om te appen.

- Stuur eerst een WhatsApp naar 06-5700 4469 met daarin: ‘Teamnummer: Teamnaam’.
- App vervolgens eenduidige gesloten vragen die met ja/nee te beantwoorden zijn.

- Je begint met 10 punten. De eerste vijf vragen mogen jullie gratis stellen. Daarna kost iedere vraag die jullie
stellen 0.5 punt.
- Bovengenoemd nummer is NIET bedoeld voor vragen/opmerkingen over de kwis. Hiervoor verwijzen we
naar de spelregels, voor in het boekje.
Vermeld hier het antwoord op de vraag

34

`Wie bin ik?’:

Ton Scheepers

MISSCHIEN VOLGEND JAOR ‘NS NAODENKE OUVER UNNE ANGERE TEAMNAAM!?
Wat een (te) gekke teamnamen hebben jullie dit jaar weer bedacht. We zouden bijna zeggen ‘hoe gekker, hoe
beter’. Maar… in het geval van deze vraag is het misschien wel beter om te zeggen ‘hoe korter, hoe beter’.
Want voor de teams met een lange naam wordt dit nog een hele opgave. We willen jullie volledige teamnaam
in letters uitgebeeld door de lichamen van (een aantal van jullie) teamleden. De foto’s van de letters moeten
vervolgens in de juiste volgorde geplakt worden op de achterkant van deze pagina.
Wij geven hieronder een heel duidelijk voorbeeld van wat we van jullie verwachten om de punten voor deze
vraag in de wacht te slepen.
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ÓNGER DE WOL
Jullie kunnen nog beter niet ónger de wol gaan! We hebben
namelijk een punniksetje meegegeven. Zoek alle wol die
je thuis nog hebt bij elkaar en punnik een zo lang mogelijk
aaneengesloten stuk (niet aan elkaar geknoopt). Zorg dat je
teamnummer herkenbaar aan het gepunnikte stuk vast zit. Het
langst gepunnikte stuk mét teamnummer verdient de meeste
punten. Bij het inleveren van het boekje staat een bak voor
alle punniksels. Lever het daar in.

ZAERUM VERIEÈNIGT
Puzzel en vul in!

21
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HÈS-TE GEDRONKE OF WAT?
Ontvang jij ’s nachts ook wel eens berichtjes van mensen die te diep in het glaasje hebben gekeken? Dan is
dit waarschijnlijk een makkie voor jou. Want:
Het sijhcnt neit zeeovl uit te meakn in wleke vrolgode de letrtes van een worod satan. Als de eestre en de
ltatsae letetr op de jsitue paatls saatn kun je de mesete wreoodn zednor peobmerln leezn. Dit kmot ddaorot
je hrneesen geen aarpte ltretes leezn, maar hlee woredon.
Welke Zaerumse woorden staan hier?
psemtakteête
sûkekdenaustr
alpeóemps
kuurër
sredkoatod
fidensaeretger
jksue
ikesktenk
saterleve
goemortëel
mjeggseek
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petattemêske

sakkenduûster
appelemós
kruuër

stoekdraod

fietsendraeger
jukse

inkketske
straevele

groeëtmoel
megjesgek

NAG UN RIEËK IN UT AEZELSRIEËK
De Rijk is al ruim 25 jaar specialist in kunststof leidingsystemen. Ze weten alles op het gebied van
waterbehandeling en hebben een breed assortiment. Met een kleine greep uit hun assortiment mogen jullie
aan de slag. We willen de productnamen weten van onderstaande afbeeldingen. Omdat we denken dat jullie
kennis over deze producten niet zover reikt als die van de Rijk, helpen we jullie een beetje op weg.

Aquajet

Acoselfonderbak

...A...

... .... ....R...

Vlinderklep

Infiltratie kratten

.........E.

.........I. .......
22
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KNATS VERGAETE
In Zaerum kun je op heel wat plekken terecht voor een boodschap, heel handig voor als je nog even last-minute
wat moet inslaan. Hoewel wij als organisatie gestructureerd te werk gaan en alles grondig voorbereiden,
vergeten we nog wel eens wat inkopen voor een vergadering. Op de site www.zaerumkwist.nl vind je een
telefoongesprek tussen twee leden van de organisatie. Een boodschappenlijst wordt door Koen opgenoemd,
maar helaas… vijf boodschappen worden niet goed herhaald door Marijn. Welke vijf worden er vergeten?

A.

20 shoarmabroodjes

B.

1 blok oude kaas

C.

4 flessen knoflooksaus

D.

1 Familypack edit wc papier 4 laags

E.

1 Ambi Pur Luchtverfrisser spray vleugje bloesem

KENS DICH TAEGE DIEN VERLEES?
Veel Zaerumse vriendenkluiten spelen menig speltoernooitje tegen elkaar. Vooral toepen is hierbij erg populair.
Neem bijvoorbeeld het toeptoernooi van de Slopers, die altijd in december de strijd met elkaar aan gaan.
Omdat de mannen het toepen een beetje beu waren, hebben ze wat andere spellen gespeeld. Beantwoord de
volgende vragen.
De ronde van dit spel is afgelopen. Deze
kaarten heeft Koekie nog over. Hoeveel
strafpunten heeft hij?
10

Ook dit spel is ten
einde. Wie heeft er
gewonnen? Zaod
(links) of Tukkie
(rechts)?
Zoad

Z.O.Z.
23

WIE SPEL SE DET
VERVOLG OP VRAAG: KENS DICH TAEGE DIEN VERLEES?
Bèr pakt deze kaart van de stapel. Welk recht geeft deze kaart hem?
Twee keer trekken / extra kaart pakken

De mannen hebben bij dit spel besloten om hun pionnen te
laten staan en tussentijds geen punten te tellen. Welke kleur
heeft gewonnen?
Geel

Het spelbord ziet er op een moment in het spel zo uit.
Hunt wil graag dat de jongens stoppen met het spel en
beweert dat het spel is afgelopen. Heeft hij gelijk?
Ja
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WAT HEBBE WEEJ GEMEIN?
Hierbij vinden jullie een aantal collages met daarin vier foto’s. Deze vier foto’s hebben allemaal één ding met
elkaar gemeen. Zoek per collage de juiste overeenkomst en vul dit in op de juiste plek. Je krijgt per collage
één letter cadeau.

V E R M A

J

aA

aK

R

O

eF

G E

E N I N G

lU

K
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VERKESÊCHTIG
Keurslager Ferry Janssen laat je niet in de steak! Maar dit keer is Ferry wel iets vergeten in zijn winkel. Hij
heeft voor jullie iets achter gelaten in zijn etalage. Los de opgave op en geef antwoord op de vragen.

Vraag

Hoe heet het varkensvlees waarmee Keurslagerij Ferry
Janssen werkt en welke zaerumse varkensboer
levert dit vlees?

Antwoord

43

Ruyghveen / Eric Baeten

FONTEIN ZÓNGER WATER
Op verschillende plekken is ons dorp opgefleurd met kunstwerken. Zo ook op het Raadhuisplein, waar een
fontein de stoep siert.
Wij zijn erg nieuwsgierig hoe lang de hoogste en de laagste paal zijn, echter zijn we de rolmeter vergeten. De
afstand (x) tussen Nicole haar duim en wijsvinger is 14.5 centimeter. Hoe vaak past deze afstand (x) helemaal
op deze palen?
12
Hoogste paal: 		
Laagste paal: 5
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AEZELSUURKE
Door Zaerumse aezels worden natuurlijk vooral boeken gelezen over… aezels! We maken vervolgens maar
al te graag een aezelsuurke op onze favoriete bladzijde. Onderstaande boeken ontbreken natuurlijk in geen
enkele aezelsstal. Wij willen graag de titel en de auteurs van onderstaande boeken weten.

titel

Boek 1: De gouden Ezel
Apuleius / Vincent Hunink
Boek 2: Kleine ezel en de dufal
Rindert Kromhout & Annemarie van Haeringen

auteur

Boek 3: Aezelsuurke
Mien Wijnhoven
Boek 4: Kak! Zei de ezel
Koos Meindert

Boek 5: Een oen is een gecastreerde ezel
Irma Schiffers
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PUNTSGEWIÊS
Noteer de vraag én het antwoord.

v

v
a
46

In welk jaar werd station Horst-Sevenum geopend?
1866

ZAERUMS CASINO
Hoe tactisch is jouw team? En heb je veel connecties? Of hou je van een gokje?
Hieronder zie je 10 soorten fruit, grotendeels van Zaerumse bodem: van de aardbeien van ‘Van Enckevort’ tot
een appeltje van ‘de Donck’. Omcirkel één soort fruit.
Omcirkelen jullie het fruit dat door de meeste teams is gekozen, dan ontvangt jullie team 5 punten. Omcirkelen
jullie het fruit dat door de minste teams is gekozen, dan ontvangen jullie 10 punten.

Aardbei is het meest gekozen
Sinaasappel het minst
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MANGARAN
Mangaran is een anagram van het woord anagram. Denk daar maar eens over na! Onderstaand gedicht is
een anagram van verschillende Zaerumse straatnamen. Welke straatnamen zijn hierin te vinden? Tip: echt
alle letters moeten worden gebruikt.

Ik loeep daor
Zaerum
´t schonste
van Limburg
det overtreft
alles !
gin nenna !
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Zilverschoon
De Kuiper
Van Ulftstraat
Molenberg
Molenstraat
Den Eigen

DICH RAEDTS UT NOEÏT!

Omcirkel:

Raad jij wie er geen van Raedts is? Hieronder vinden jullie een aantal gezichten uit Zaerum of van mensen die
hun roots hebben in Zaerum. Een van deze personen is er geen van Raedts. De vraag is simpel: wie?
NB: dit kan ook 2e generatie zijn.
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DIT JAOR WÀL GOOD OPGELET?
Vorig jaar hadden we de locatie voor het ophalen van de boekjes ontzettend mooi versierd. Uren en
uren hebben we hier werk op gehad. Uiteindelijk bleek bijna niemand dit gezien te hebben, omdat
iedereen snel-snel z’n boekje wilde ophalen. We hopen daarom dat de versieringen dit jaar wel zijn
blijven hangen. Althans, in jullie geheugen. Maar dat is niet de vraag. Welk liedje stond op repeat
tijdens het ophalen van de boekjes?
Just Say Yes - Snowpatrol
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ZAERUMS SERUM
In Zaerum loopt heel wat schoons rond, dat moet iedereen wel eens opgevallen zijn. Maar dat komt natuurlijk
door al dat Serum wat ze in Zaerum gebruiken! Vraag een echte kenner om hulp… we willen namelijk weten
wat de merken zijn van onderstaande Serums.

a

a
b
c
d
e

b

c

d

e

Paula’s Choice
Guerlain
Nivea
Schwarzkopf
Shiseido
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WOEË GIEËT D´N TIÊD HAER!
Woeë gieët d’n tiêd haer! Wanneer was dat ook alweer? Laat die hersenen maar kraken en zet onderstaande
Zaerumse gebeurtenissen in de juiste volgorde op de tijdlijn.

A.
B.

Op 17 september van dit jaar wordt Zaerum getroffen door een aardbeving

C.
D.
E.

De leden van de boerenbond richten een leenbank op

Het oude kerkgebouw is te klein geworden. Naar een plan van architect P. Cuypers wordt een nieuwe,
grotere driebeukige kerk gebouwd aan de oude toren uit 1514
Oprichting kapel die in de volksmond Tummermans-kepelke werd genoemd
Sevenum wordt opnieuw getroffen door een pestepidemie: 77 slachtoffers

vrujer
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D

A

E

B

C

noow

HIEËL ZAERUM BAKT
De bakhuuskes.. Sommigen van jullie zullen
meteen weten wat we bedoelen, anderen
hebben er wellicht nog nooit van gehoord. Voor
de mensen die horen onder de laatste categorie
even een korte uitleg: “Een bakhuuske ofwel
‘t bakkes is een vrijstaand stenen gebouwtje
waarin zich een ruime bakoven bevond. Deze
gebouwtjes lagen los van de boerderij, dit om
te voorkomen dat de boerderij afbrandde”. In
Zaerum staan nog diverse van deze bakhuuskes.
Op welk adres staat dit bakhuuske? >>>
De Vorst 6
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D’N ROEËJE DRAOD
Zaerum is een dorp met een groot verenigingsleven. Elk evenement van deze verenigingen kent tegenwoordig
ook zijn eigen thema. Dit thema loopt vaak als een rode draad door een evenement. Wat waren de thema’s
van de volgende evenementen?

KVW Joepie in 2014
Code Joepie

Uitkomen Prins Carnaval d’n Ezelskop 2011
(Italiaanse) maffia / Venetië / Gemaskerd bal

Judo seniorenkamp 2017
Geen thema

Jongerengilde kamp 2018
Zigeunerkamp

Heavy Smash Party (Jeugdcarnaval) 1998
Western bal
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MET DE SOLEX DAOR ZAERUM
Als je een solex door Zaerum ziet rijden, zal deze bijna zeker bij Marcel van de Ven vandaan komen. Marcel
staat in Zaerum al jaren bekend om zijn verkoop en reparatie van solexen. Mevrouw van de Ven (de moeder
van Marcel) heeft onderstaande vraag voor jullie geformuleerd. Beantwoord de vraag.

:

Motorcrossen

:

JMCC

SÈRUM IN DEN ÔZEL
Tussen 10 mei 1940 en 22 november 1944 heeft Zaerum in den ôzel gezeten, oftewel, was Zaerum bezet
door de Duitsers. Na de Tweede Wereldoorlog werd meermaals de wens geuit om een blijvende herinnering
te maken voor het nageslacht. Een groep mensen heeft toen het initiatief opgepakt om het boekje “Sèrum in
den ôzel” te maken.
Welke vereniging heeft dit boekje gemaakt?

A.

Studentenclub “St. Paulus”
Welke periode hebben ze hier voor gebruikt?

B.

De zomervakantie
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GEMEENTE SEVENUM 1837-2010
Pagina, kolom, rij, woord, letter.
Het antwoord op je vraag is:
JA
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ZAERUMSE MEGJES OP ´T PLEIN
Op onderstaande foto uit 1939 zie je zes Zaerumse megjes die rond het middaguur lopen op een plein in
Sevenum. Echter dit plein ziet er tegenwoordig niet meer zo uit. Op welk huidig plein lopen deze Zaerumse
megjes? Omcirkel het juiste antwoord.

a) Pastoor Vullinghsplein
b) Markt
c) Raadhuisplein

58

SÊRUMSE VASTENAOVESZON
Sevenum kent een rijke geschiedenis aan muziek. Vele lp’s en cd’s zijn gemaakt door en met verschillende
Zaerumse artiesten. Zo ook het nummer Sêrumse Vastenaoveszon, een van de favoriete krakers van de
organisatie. Maar wij zijn benieuwd, kunnen jullie dit nummer ook van voor tot achter meezingen? Welke
woorden ontbreken er? Vul maar in!

druugwors

Schatberg
ézel

dansmariëkes
nachjeppon
Sêrumse
balkon
megjes
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MEJ BEWAEGE
Hiernaast een advertentie uit de jaren ’80 van
een bedrijf dat jarenlang met zulke teksten en
tekeningen adverteerde. Van welk bedrijf komt
deze advertentie?
Rabobank
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VRUJER, WIE D´R NAG SERUMSE FISTE WARE
In 2012 maakte de organisatie van de Serumse Fiste bekend na 35 jaar te stoppen met dit evenement.
Ontzettend jammer, want dit evenement hoorde echt bij Zaerum. Helaas was het niet meer rendabel om dit
evenement te blijven organiseren. Eind jaren ’70 zijn de Serumse Fiste gekomen, ter vervanging van een
ander evenement. Hoe heette dit evenement?
Dolle Zaterdag-Zondag
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GIN DERP ZÒ SCHOEËN AS ZAERUM
“Gin derp is zò schoeën as Zaerum”, dat moge duidelijk zijn. Wel is ieder
‘buur’dorp uniek. Ook de vorm, die bepaald wordt door de dorpsgrenzen,
is uniek. Welke vijf dorpen gaan er schuil achter de silhouetten?

Grashoek 		Boekhuizen					Neer

NEER

K

BROEKHUIZEN

Hegelsom								Maasbree
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OOST, WEST, ZAERUM BEST

MAASBREE

EGELSOM

Af en toe gaan wij, inwoners van Zaerum, echt wel eens de dorpsgrenzen over. Niet te ver natuurlijk in
verband met heimwee. Hierbij houden we de borden goed in de gaten, zodat we snel weer terug kunnen
richting Zaerum. Welke tekst hebben we weggekrast op onderstaande borden?

Berghem-Zuid				Zeeland 50				Horst 11
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ZAERUM-IN
Wie kent ze niet? De geliefde borden die je vertellen dat je weer thuis bent. Rond 2009/2010 waren ze zeer
gewild, toen het nog “Sevenum, gemeente Sevenum” was. Het was een echt collectorsitem voor in de keet of
aan de schutting. Inmiddels is het alweer bijna negen jaar “Sevenum, gemeente Horst aan de Maas”. Hoeveel
bebouwde kom-in-borden staan er in (of eigenlijk rondom) Sevenum?
27
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64 “Kense din van Janssen?” “Nea, mar warschienlijk wal van zeen.”
RAOJ DE STEM

Jammer, deze keer gaat het niet om beeld maar geluid. Hoe goed zijn jullie in het raden van stemmen? Op
onze website staan vijf geluidsfragmenten. Raad de Zaerumse stem.

a
b
c
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Petra Heesen
Wiel Pubben

d
e

Lisan Stappers
Thei Verheijen

Fred Houben

VUR PAOL STAON
Zijn ze jullie wel eens opgevallen
tijdens het wandelen of fietsen in
en rondom ons mooie Zaerum? De
oranje paaltjes met een nummer erop.
Deze paaltjes zijn in het buitengebied
van Zaerum te vinden. Jullie zullen
misschien weten waar de paaltjes voor
bedoeld zijn, maar weten jullie ook
welke tekst er op de paaltjes staat?

In geval van nood
Bel 112
en geef het nummer
van deze paal door

Schrijf de gehele tekst in het plaatje,
zoals deze ook op de paaltjes staan. >
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ZAERUM VAN BAOVENAAF
Dat we mooie huizen en straten hebben in Zaerum, dat wisten we natuurlijk al. Maar kennen jullie Zaerum
ook vanuit de lucht? Hieronder staan vier satellietbeelden, echter één satellietbeeld is uit een dorp rondom
Zaerum. Welk satellietbeeld is niet van Zaerum? Kruis dit aan.

X
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#SOCIALMEDIAVERSLAAFD
Uit een landelijk onderzoek blijkt dat 29% van alle 18- tot en met 25-jarigen zichzelf als social-media-verslaafd
beschouwt. Dus ook in ons kleine dorpje wonen veel Social Media Junkies. We gaan eens testen of er ook
een aantal verslaafden in jullie team zitten… Tot 23.00u zijn wij actief op Instagram met posten. We posten in
totaal negen foto´s uit de gemeente Horst aan de Maas, aan jullie de vraag in welk dorp iedere foto is gemaakt.

1
2
3
68

4
5
6

7
8
9

Grubbenvorst			Evertsoord			Kronenberg

Horst				Swolgen			Broekhuizen

Meterik				Griendtsveen			Melderslo

70 JAOR DINNISSEN
Dinnissen BV is in 1948 opgericht door Houben-Dinnissen. Nu, 70 jaar later,
is Dinnissen uitgegroeid tot een bedrijf met circa 185 werknemers.

A.

Op welke locatie is Houben-Dinnissen het bedrijf begonnen?
Zie foto voor een kleine hint. >>>
Maasbreeseweg / Snelkensstraat

B.

In welk jaar is Dinnissen verhuisd naar de locatie Horsterweg?
1965

C.

Naar aanleiding van het 70-jarig bestaan is een open dag gehouden. Wat was er te zien op de
parkeerplaats bij de hoofdingang tijdens de open dag?
Stoommachine & draaiorgel
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WATSKEBURT?
Zaerumse aezels zijn altijd snel op de hoogte van het laatste nieuws. En het maakt niet uit of het Zaerums,
regionaal, landelijk of wereld nieuws is. Op onderstaande plaatjes zie je een grappige weergave van enkele
zaken die afgelopen jaar door het Zaerums volk besproken zijn. Benoem het bijbehorende nieuwsfeit.
Steff Kersten laat verfspoor
achter in Sevenum

België verslaat Brazilië in

kwartfinale WK voetbal 2018

z.o.z.
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Halbe Zijlstra treedt af omdat hij zei dat hij

bij een bespreking in Rusland was geweest
#halbewaserbij

Aanleg eerste 3D zebrapad

van Limburg in Lottum
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OÊT…ZAERUM
Niet iedereen die in Zaerum opgroeit, blijft daar ook. Een ding hebben onderstaande aezels dan ook allemaal
gemeen: ze zijn opgegroeid in Sevenum of Kronenberg, maar wonen daar nu niet meer. Noteer de plaats én
land waar onderstaande personen op dit moment wonen.

Plaats

Dallas

Plaats

Benissa

Plaats

Katamatite

Land

Verenigde Staten

Land

Spanje

Land

Australië
37

WERKAEZELS

71

ZETS DIG DUR EFKES UN KRABBEL ÓNGER
De organisatie van Zaerum Kwist werkt dit jaar al als een geoliede machine. We zijn goed op elkaar ingewerkt
en ieder heeft zijn eigen taak. Maar soms vergeten we toch even iets af te stemmen en is de handtekening al
gezet, voordat het in de vergadering besproken is. Weten jullie welke organisatieleden hier een handtekening
hebben gezet? PS: Wij krijgen wel echt een tof feestweekend, vinden jullie ook niet?

Hallo Ferry,

Hoi Bebo,

Superfijn dat we 20 kilo knabbelspek voor het
organisatie-feestweekend van Zaerum Kwist
kunnen bestellen. Bij deze de bevestiging.
Marijn komt het ophalen.

Bij deze bevestig ik de bestelling van 1.000
bitterballen voor het organisatie-feestweekend
van Zaerum Kwist.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Els Raedts

Meggie Smits

Beste mevrouw van de Schatberg,

Goededag Hugo van Theo Lommen,

Voor het organisatie-feestweekend van Zaerum
Kwist wil ik graag het VIP-vakantiehuisje
reserveren.

Bij deze wil ik graag de bierfiets reserveren
voor het organisatie-feestweekend van Zaerum
Kwist.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Lizet Verrijth

Sigi Scheepers

Ha TIM,

Hoi Paul van Croes Moeke,

Graag wil ik bij deze 10 kilo chocola bestellen
voor alle vrouwelijke leden van de organisatie
van Zaerum Kwist. Kunnen jullie dit leveren
tijdens het organisatie-feestweekend
van Zaerum Kwist?

Als verrassing voor onze mannelijke leden
van Zaerum Kwist wil ik graag de reservering
voor de speciaalbieravond bevestigen. Kan dit
nog tijdens het organisatie-feestweekend van
Zaerum Kwist?

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Piet Lenders

Susan Keijsers
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UT GLAAS IS HALFVOL

A.

Bij Croes Moeke hebben ze hele lekkere biertjes.
Maar welk glas is bij het inschenken van dit biertje het eerste gevuld? Kleur het glas in.

B.

Welk biertje,
dat erg toepasselijk is bij Croes Moeke,
wordt hier ingeschonken? >>>
Ties Bier

of geen
enkel glas?
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TWIDDE BAAN
Rond 1900 waren er slechts enkele winkeliers in
Sevenum. Zij hadden vaak naast hun baan als
winkelier een bijbaan. Welke bijbaan hadden de
volgende winkeliers?

A.

Slager van Eersel
Schoenmaker
Vee-verloskundige / castreur

B.

Bakker Leysten
Herbergier / Café / Kastelein
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WITS DIG WIE ALEX IS?
Tegenwoordig ligt de focus van werkaezel Alex Rutten van Rutten Parket volledig op het leveren, leggen,
schuren en renoveren van parketvloeren. In het verleden is dit echter ook wel eens anders geweest, zoals
toen hij in militaire dienst was. Omcirkel Alex Rutten op onderstaande foto.

CARNAVAL IAO IN ZAERUM
Begin 2019 komt de volgende jubileumprins alweer uit. SPANNEND!
De ezel die altijd bij de prins in de tuin staat, had in het jubileumjaar 5x11 veel aandacht en bekijks en niet
alleen omdat hij bij Metieske voor de deur stond. De ezel had dit jaar namelijk een bijzondere kleur en werd
in de loop van het carnavalsseizoen ook nog een aantal keer geverfd.

A.

Welke bijzondere kleuren had de ezel allemaal?
Goud – Roze – Geel/Zwart – Groen

B.

Ook organiseerde de carnavalsvereniging naar aanleiding van hun jubileumjaar
een groot feest op Koninginnenacht. Wat was de naam van dit grote feest?
Stoeke en Kloeke

Bonusvraag

Wie wordt de jubileumprins van CV dun Ezelskop in 2019?

(Voor deze vraag verdien je geen punten in dit jaar, want ten tijde van de prijsuitreiking weten
ook wij het antwoord nog niet, maar als je het goed gokt, krijgt jullie team volgend jaar 11 bonuspunten)
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OP DE KLEINTJES LETTE
Als je op de kleintjes moet letten, word
je vanzelf creatief met uitgaven en
zoek je naar goedkopere oplossingen.
Dit is precies wat wij ook van jullie
verwachten! Jullie opdracht is om
voor maximaal €2,50 zo veel mogelijk
verschillende producten te kopen bij
Jan Linders Sevenum. Zorg dat je niet
boven de €2,50 komt en vergeet de
kassabon niet! De kassabon kun je hier
plakken.

BRANDSLANG
Onze Zaerumse brandweerhelden! Afgelopen jaar zijn ze regelmatig moeten uitrukken. Dit keer was het
gelukkig loos alarm. Toch hadden de mannen de brandslang al uitgelegd. Het is aan jullie om te ontdekken
hoe de slang ligt. Dit kunnen jullie ontdekken door een lijn te trekken tussen de pomp en het spuitstuk. De
brandslang mag zichzelf nergens raken, ook niet diagonaal. De getallen buiten het diagram geven het aantal
hokjes aan waarop de slang ligt per rij of kolom.

8
5
2
2
2
4
3
2
5
5 1 1 6 3 4 2 4 7
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KEKKE KUIF
Wie maakt de hoogste kuif? Één iemand van het team komt met kuif tussen
20.30 en 21.30 uur naar Mooi by Blond & Co. Daar wordt de kuif gemeten
vanaf de haargrens. De hoogste kuif verdient de meeste punten.
Voorwaarden:
•

Je moet de kuif thuis of op jullie quizlocatie maken.

•

Je mag alle materialen gebruiken (stijltang, krultang, föhn, borstels)

•
•

Je mag alle producten gebruiken (lak, gel, versteviging, powders).

Je mag geen attributen gebruiken (inzetstukjes, fillers, draad, gaas, enz.)
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ZAERUM BREIDT OÊT
De crisis is duidelijk voorbij en ook de bouwsector bloeit weer helemaal op. Ook in Zaerum zijn er meerdere
bouwprojecten die tot uitvoer gebracht worden. Werkaezels, zowel de aannemers als de beunhazen, hebben
het ontzettend druk. Een aanbouw, een serre, een nieuwe garage of een complete verbouwing of nieuwbouw:
alles is tegenwoordig weer mogelijk.
Hieronder zijn verschillende foto’s te zien van grote en kleinere bouwprojecten in Zaerum. Geef aan op welk
adres dit bouwproject uitgevoerd is of wordt en geef de naam van de bewoners van de woning.

Dorperweide 82

Beatrixstraat 10

Rutger & Dion Kessels- Dinghs

Jos & Marij Jansen

Mgr. Verstraelenstraat 14

Molenstraat 10

Maan van Enckevort & Gert Faessen

Erik Fuchs

Van Reiffenburgstraat 24
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Rachel Erkens & Ron Kleuskens

CHRIS WIT UT
Al jaren een begrip onder de Zaerumse Aezels die jaarlijks met de sleurhut naar het zuiden of naar zee
trekken: Chris Recreatie Service. Hij is er voor onderhoud, reparatie van caravans, campers en vouwwagens.
Maar weet jij genoeg van Chris en zijn bedrijf om onderstaande som uit te rekenen? Rond het antwoord af op
één getal achter de komma.

Leeftijd van
de eigenaar Chris

-

Aantal jaar dat
Chris Recreatie
Service bestaat.

/

Aantal bullets waarvoor
je terecht kan bij Chris
Recreatie Service*

=

64 		4				8 				63.5
(*voor de duidelijkheid: het gaat om de punten benoemd buiten op het bord
bij de werkplaats van Chris Recreatie Service)
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KOFFIETIÊD
In de categorie over media kon TIM!, waar de kranten letterlijk tegen de muur zijn geplakt, niet ontbreken.
Een lekker kopje speciale koffie, gebak of een bonbon met een krantje erbij. Dit kan allemaal bij TIM!

A.

Welke krant dient als behang aan de muur bij TIM?
Telegraaf

B.

Welke twee speciale koffies worden het meest gedronken door de gasten van TIM?
Crème Brûlée Cappucino & Toffee Caramel Latte Macchiato
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WISSELTRUC
Iedereen heeft zo wel zijn eigen held of zou graag een bepaalde held willen zijn. Geef de naam van onderstaande
helden en de naam van de Zaerumse Aezel die erin verwerkt is.

Alladin

Christiano Ronaldo

Ali Rijs

Chris Pauwels

Ron Jeremy

Mega Mindy

Ron Jakobs

Mindi Korvenoja

Karate Kid

Bassie

Kit Swinkels

Bas Ewals
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SCHATZEUKE
Op een locatie in Zaerum is een schat verstopt. Om deze schat te kunnen vinden, dienen jullie allereerst
onderstaande vragen te beantwoorden.

1.
2.
3.

Hoeveel levels kent The Portal Action House Sevenum? 				

3

Hoeveel jaar bestaat De Schatberg in 2018? 				

53

4.
5.
6.
7.

Welk getal komt er in de naam van de makelaardij van De Schatberg voor? 			 4

Op de Hiltho is een overkoepelende naam gepresenteerd voor alle bedrijven die nu
op Middenpeelweg 5 en 7 gevestigd zijn. Welke cijfers komen hierin voor? 			 5975
Hoeveel sterren heeft De Schatberg dit jaar wederom ontvangen van de ANWB? 			 5

Hoeveel personen kunnen maximaal verblijven in het Lakeview Groepshotel? 				
32

Welk getal zit er in de Stichting die opgericht is door de eigenaar van De Schatberg?
110
							
Kraak vervolgens de code (windrichting N-O-Z-W) door de antwoorden op bovenstaande vragen op de juiste
manier in te vullen in onderstaande tabel:
NB: als het antwoord bestaat uit twee of meer cijfers, dien je alleen dat cijfer in de kolom windrichting te
gebruiken om de code te kraken. De overige cijfer(s) heb je niet nodig om de windrichting te bepalen, maar
moet je wel invullen in de tabel om erachter te komen welk cijfer je nodig hebt voor de windrichting te bepalen.
5
2
5

9
7
5

8

6

5

Pak vervolgens de hieronder afgebeelde schatkaart en bepaal aan de hand van de windrichting de exacte
locatie van de schat. Open vervolgens de schat door dit blad op locatie in te scannen (door middel van de
barcode op de achterkant van deze pagina), hiermee verdien je de tien punten. Let op! Als extraatje mag
het team dat als allereerste de locatie en code van schat vindt ook de inhoud van de schatkist meenemen.
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BZ’ER
Onze Bekende Zaerumse Twan Huijs kent een rijke loopbaan als correspondent
in de VS, presentator en verslagever bij Nova en hij is vanaf de start het vaste
gezicht van Nieuwsuur. Daarnaast presenteert hij College Tour. Sinds september
is Twan te zien als presentator van RTL Late Night. Met al deze interview- en
presentatieklussen zou je zeggen dat iedereen de stem van Twan inmiddels
herkent.
Ga naar de website www.zaerumkwist.nl. In welk van de drie geluidsfragmenten
hoor je Twan Huys?
3
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AANKOPPELE
Verhaegh Aanhangwagens is gespecialiseerd in de verkoop van aanhangwagens en paardentrailers. Deze
kunnen door middel van een koppeling aan het trekkend voertuig worden bevestigd. Wat is de koppeling tussen
onderstaande foto’s?
Momme (Mommestraat / Momme-hand)
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HIEËL ZAERUM HANDELT
De organisatie van Zaerum Kwist dreijt ook door. Wij verkopen namelijk een antwoord! We hebben dit item
vraag 86 te koop aangeboden via Marktplaats.
Let op: Lees de spelregels goed door om diskwalificatie te voorkomen.

Spelregels:

Maak een account aan bij www.marktplaats.nl met als naam: ‘Teamnummer. Teamnaam’.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bied op bovengenoemd item. Jullie mogen zo vaak bieden als jullie willen.
Jullie mogen per bieding met €1,00 verhogen ten opzichte van het vorige bod.
Jullie mogen een bod nooit intrekken.
Jullie krijgen 10 punten als het winnende bedrag met jullie teamnaam vermeld staat.
Winnen jullie een bieding? Dan zijn jullie klaar met deze opdracht.
Per team mag je dus maar één bedrag winnen.

De winnende bedragen zijn:
€12
€79
€146
€265
€387
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€508
€750
€822
€936
€1000

WIE HAET DE GROTSTE…
…stapel oud papeer? Afgelopen jaar was de vraag over het Klökske niet heel erg goed gemaakt. We hopen
dat jullie het oud papier van dit jaar nog niet hebben opgestookt. Beantwoord onderstaande vragen.

Welke titel staat hier door
de foto, op de voorpagina
van deze Hallo
Horst aan de Maas?

Wat staat er rechts
onderin op de voorpagina
van dit Klökske?

Kinderen denken mee

07-05-2018 –

over armoedebestrijding

Aan het Hoogbroek –
Foto Drukkerij Engelen

Aan de rechterkant
van de voorpagina
van deze Via Limburg
staat een stukje over een
Zaerumse Aezel.
Over wie gaat dit a rtikel?
Cassandra Verstegen

Sevenum BV
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APPLOSSING GEZOOCH
In Zaerum wordt er heel wat muziek gemaakt: van de Koninklijke Harmonie tot de Zaerumse Striepkes, het klinkt
allemaal prachtig. Voor de volgende vraag is het handig als er iemand in je team zit met verstand van muziek.
Hieronder zie je namelijk zes titels van bekende liedjes uitgebeeld in emoticons. Noem de zes liedjes & originele
artiest.
Fell in Love With an Alien
The Kelly Family

Boom Boom Boom Boom
Vengaboys

Piel in Brand / Into the fire (diverse artiesten)
Rowwen Hèze

Sultans of Swing
Dire Straits

Heartbreak Hotel
Elvis Presley

I Heard It Through the Grapevine
Marvin Gaye

47

ZAERUM DREJT DOOR

89

DAO KREIJT GEN HAAN NAO
Kukeleku zorgt al jaren voor het theaterprogramma in ‘t Gasthoes. Aangezien ’t Gasthoes wordt verbouwd,
reist het theater komend seizoen langs diverse locaties in Horst aan de Maas.

A.

Kukeleku is ooit in Zaerum gestart als theaterinitiatief onder een andere naam. Hoe heette Kukeleku
toen het werd opgericht?

Applauzz

B.
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Welke artiest trad onder dat theaterinitiatief als eerste op in de Wingerd in Sevenum?
Rooyackers, Kamps en Kamps

LAOT DICH NIT OPNEJJE
In de organisatie van Zaerum Kwist zijn de heren in de minderheid. Ze krijgen dan ook regelmatig wat
opgedragen van de dames, gek worden ze ervan! Deze keer moesten ze zo snel mogelijk een aantal vragen
van de kwis proberen te maken.
De vier mannen maakten (toch maar) gehoorzaam de opgaven, maar ze liepen alle vier vast op één moeilijke
opgave. Zoek uit wie bij welke opgave vast liep, hoe lang ze over de opgave hebben nagedacht en met welk
hulpmiddel ze de opgave uiteindelijk opgelost hebben.

1.
2.

Koen deed twee maal zo lang over zijn opgave dan Niek.

3.
4.
5.

Het getal van de opgave waar 15 minuten over nagedacht werd, is een priemgetal.

Piet deed langer over zijn opgave dan diegene die een ingeving kreeg na het eten van een koekje,
maar korter dan Marijn, die niet heeft gespiekt.
Over opgave 3 werd niet het langst nagedacht.
Het getal van de opgave die uiteindelijk werd opgelost door een glas bier te drinken is hetzelfde als
de som van de opgave van Marijn en de opgave waar 20 minuten over nagedacht werd.

In hiernaast afgebeelde logigram kunnen jullie nog meer
informatie vinden en mag je gebruiken als klad. Uiteindelijk
moeten jullie antwoorden in de onderstaande tabel correct
worden ingevuld.
3
2
8
5

20 min
30 min
10 min
15 min

spieken
rondlopen
koekje
bier
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KNIP DE STUKKEN NETJES UIT EN PLAK ZE OP DE
JUISTE MANIER IN HET VIERKANT OP PAGINA 08.
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G E H E IM E PROE F
Net als de vorige editie hebben we weer een Geheime Proef
voor jullie in petto! Zorg dat één (en ook echt maar één)
afgevaardigde van je team exact om 20.00 uur bij De Wingerd
aanwezig is. Het teamlid dat jullie team vertegenwoordigt,
moet deze pagina (inclusief code) meenemen. Ben je te laat?
Dan kun je niet meedoen met de Geheime Proef en worden er
geen punten toegekend. Zorg dat je weet wat je teamnaam en
teamnummer is.

Een tip: zorg dat je iemand uit je
team stuurt die van noten houdt en
die niet zenuwachtig was voor zijn /
haar eindexamen!
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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.___________________________________________________________________
12.___________________________________________________________________
13.___________________________________________________________________
14.___________________________________________________________________
15.___________________________________________________________________
16.___________________________________________________________________
17.___________________________________________________________________
18.___________________________________________________________________
19.___________________________________________________________________
20.___________________________________________________________________
21.___________________________________________________________________
22.___________________________________________________________________
23.___________________________________________________________________
24.___________________________________________________________________
25.___________________________________________________________________
26.___________________________________________________________________
27.______________________________________________________________
28._________________________________________________________
29._________________________________________________________
30._________________________________________________________

