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Deelnemende teams

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

  Nr.     Team            Captain
Snoetenpoetsers en Leesbrillen
De Schutters
Per Consumptie Wijzer
K.O. Team
Per Seconde Grijzer
De Toevlucht
Dronkie Fietsclub
Bende vd Schepersboulevard
Wijk 43
Kwis ‘twel
De Maloten
WSAM
Werner Utd
Kwist ut
Zonnedael
De Reevertoppers
The H-team
DKT Harfsen
Fifteen Shades Darker
Unbietebols
TZN
Oranjevereniging
Op de Achterkamp
Wuestman en Co
De Heikneuters
Beter Laat dan nooit
Kwist het echt net nog
Ratjetoe
Iemand een naam 2
De Jokers
Wichers-man
Team
Kieken wat ‘t wordt
Van Oale Groond
Supermix
De Gemixte Hazen    

  

Karin Geesink-Stegeman
Jan Siebrink
Radboud Beunk
Amber Klumper
Bea Hulshof
Robin Nijenhuis-Roelvink
Mariet Deacon
Wilma de Groot
Jannie Strookappe
Daan Enderink
Henk Enderink
Stef Wassink
Koen Vonkeman
Joep Didden
Dinant Jimmink
Ina Molkenboer
Nick Roeterdink
Jarno Noordkamp
Tonnie Muilerman
Albert Kalfsterman
Ciska Dijkerman
Marcel Beltman
Jaap Buitelaar
Rein Wuestman
Joris Slagman
Marja van den Berg
Leanne Jimmink
Dirkje Vrielink
Sandra Hakvoort
Chiel Jimmink
Cees Jan van de Pieterman
Hugo Wichers
Karen Jansen
Catharina Mulders
Anouk Scheggetman
Lotte van den Brink

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 

Tel.nr. teamcaptain
06-50468596
06-13164787
06-23391562
06-83557196
06-51641112
06-21955104
06-22412695
06-21874273
06-22311949
06-12860406
06-51690970
06-40107296
06-52666772
06-30707200
06-51105395
06-23523707
06-37287359
06-30509137
06-38772681
06-37172696
06-21297878
06-21672974
06-26396490
06 -53262199
06-15183253
06-51150414
06-38416068
06-16868243
06-10174075
06-17718569
06-45328883
06-30883330
06-50413554
06-54696099
06-13307214
06-33871409
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Achterhoek

 Maar weten jullie in welke gemeenten/dorpen/buurtschappen onderstaande luiken (vensters) 
 voorkomen? Noem de plaats/gemeente of het buurtschap. 

1. In de Achterhoek en Liemers werd vroeger met de luiken gecommuniceerd. Als er iemand was 
 overleden op een boerderij, gingen de luiken dicht tot de overledene was begraven. Daarmee wist 

iedereen die langs de boerderij kwam dat hier iemand was overleden

Vorden Bergh Huis Ruurlo

a. b. c.

d. e. f. g.

h. i. j.

Bergh Wiersse Vorden Onstein Vorden Verwoolde Laren

Kieftskamp Vorden Ampsen Laren Enguizen 
Hummelo

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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Achterhoek

2 Er is veel mooie muziek geschreven in Nederland, ook uit de Achterhoek komt er veel muziek. 
Hieronder staan een tiental liedjes van uit het Achterhoeks vertaald. 

 Noteer de titel en de uitvoerende artiest. 
 
 a. Trouble in the henhouse, there has been an disaster 
  Reinard the fox has torn the cock to the bone 
  The only thing left is a big white feather, drenched in blood, can you hear the screames

  The cock is dead, the cock is dead
  The cock is dead, the cock is dead
  He can´t sing anymore, kiek hoerie, kiek hoera
  He can´t sing anymore, kiek hoerie, kiek hoera
  The cock is dead, the cock is dead

 b. Button up your blouse and put on a cardigan on top
  Poor Bernard got some scratches when he fell of his bike
  And his wife doesn´t want him anymore

  All the women are angry and all the men are upset
  They want to buy a dog, and walk around in circles 
  Till late into the night 

 c.  I don´t break for animals, because I never break at all
  I have already wasted enough time 
  I challenge the police 
  I get a kick from the sound of the sirene 

 d. 	 I	take	misses	home	first,	but	we´re	far	from	home	
  No, we´re from done
  we are going on 
  the mood is still good 
	 	 some	people	want	to	fight,	but	i´m	not	in	de	mood	
  nice beer and some rock and roll
  we are going on 

 e. when i come to my work 
  what did i do wrong?
  My colleagues seem so jealous 
  I have no idea 
  Stop being weird 
  Dont exaggerate 
  Don’t think i will be any different 

Spitfires

Boh Foi Toch

Jovink en de Voederbietels

Normaal

Mooi Wark

De Haan is dood

Vrouw Begeerdink

An de kant

Deurdonderen

In de blote kont

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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Achterhoek

 f. A’j kikker en zien kameraojen zeet
  Goa dan met ze met en twiefel neet 
  Zo veulle te zeen dus kom moar rap 
  Een Ni-j avontuur kump eran veur oe

 

 g.  A’j hier bunt, bun ik nörgens bange veur
  Mien hart geet deur
  Wi’j zult altied zo blieven
  I’j bunt veilug in mien hart
  Mien hart geet deur

 

 h.  Hi’j is now vort, ik wet neet wurrum
  Tot disse dag  huul ik mangs
  Hi’j hef neet ens Ajuu ezegt
  Hi’j hef neet ens d tied enommen um te liegen

 i.  Daor is ’t gat von de deurre, i’j kunt gaon
  griep oe grij en zuk maor wat betters
  ‘k bun noe uut epraot dus ‘k knikker oe op straot
  Spet kump te loat

 j. Moo, Moo
  Allemoal denk ze da wi’j ut neet goed hebt
  Moar wi’j bunt hun om ons te straffen
  Gewoon umdat wi’j lang hoar hebt
  I’j wet da wi’j een gat zult zeen
  Um vandoag wet begrip ‘t kriegn

 *  Bonuspunt als je ons kunt vertellen wat de nummers f. tot en met j. met elkaar gemeen hebben? 

Kikker en z'n vriendjes

Celine Dion

Nancy Sinatra

Sieneke

Marvin Gay

1 april

Intro

My heart will go on

 Bang Bang

Daar is het gat van de deur

Whats going on

 Omdat wij zo van de Achterhoekse taal houden, hebben we voor jullie een aantal nummers vertaald naar 
het Achterhoeks. Noteer de titel en de uitvoerende artiest. 

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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Achterhoek

3 Waar staan de onderstaande borden in Harfsen/Kring van Dorth? 
 Noteer de juiste straat en het bijbehorende huisnummer. 

Gerritslagmanstr. 2a Oude Larenseweg 68 Harfsensesteeg 16 Belterweg 2

Kasteelweg 16 Velderweg 6 Peppeldijk 2a/2b Kapeldijk 13/15

Kooidijk 4 Belterweg 8

Opdracht 1

e. f. g. h.

i. j.

a. b. c.

De ‘Fietsvierdaagse’ begint om klokslag 22.30 uur 
voor Dorpshuus Hoeflo. 

Zorg dat je met een mooi versierde fiets 
(wel even je best doen!) in gepaste 

wielrennerskledij en helm klaar staat!
(voor de foto).

d.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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Achterhoek

HarfsenseHarfsense  
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4. Achterhoekse spreekwoorden en gezegdes.
 Wat is de betekenis (niet de vertaling) van de volgende spreekwoorden? 

 a. Waor boksen bunt, daor geldt gin rökke. 

 b. Zworte blagen en witte poggen siert den hof.

 c. As olde beeste bizzet, dan rapket eur de klauwen.

 d. Daor is der ginene rentmeister van een pond botter of hee smaert der wal ne botterham van.

 e. As ’t den aersten hondsdag lekt, dan lekt ze allemaole.

Kinderen die zich vies maken zijn gezonder, net als blanke biggen.

Waar mannen bijeen zijn, hebben vrouwen niets te vertellen.

Men moet zich op oudere leeftijd niet jeugdig voordoen. Ouderdom is niet te verbergen.

Als iemand iets, hoe gering ook, moet beheren, gebruikt hij wel iets ten eigen nutte.

Als de eerste hondsdag (19 juli tot 18 augustus) regenachtig is dan zijn alle hondsdagen nat.

5. De naam ‘Achterhoek’ bestaat inmiddels al ruim 350 jaar, al is er veel discussie geweest over of het 
klopt dat dominee Willem Sluiter daadwerkelijk de eerste was die onze streek de naam Achterhoek 
gaf. In een gedicht dat in 1668 gepubliceerd werd, staan de bekende versregels: 'Waer iemant dui-
sent vreugden soek; Mijn vreugt is in dees' achter-hoek'. De vraag is echter of Willem Sluiter doelde 
op het geografisch gebied Achterhoek of dat hij ‘Met dees achter-hoek’ slechts doelde op het gebied 
van zijn kerkelijke gemeente. De definitie van het gebied ‘Achterhoek’ is omstreden. Het gebied kent 
geen duidelijke afbakening langs het westelijke gedeelte. 

 a. Op 1 januari 2005 was er een gemeentelijke herindeling in de Achterhoek (en een aangrenzend 
  deel van Overijssel). Hierbij werden enkele kleine gemeenten gefuseerd tot een aantal grotere. 
  Uit hoeveel inwoners bestaat de Achterhoek na 2015 in de ruimste opvatting? 

393133 (marge 360.000/410.000)

 b.  De Achterhoek heeft vele tradities waarvan er ook in Harfsen en omgeving nog veel in ere 
  worden gehouden. Denk hierbij aan het dauwtrappen (met Hemelvaartsdag), het carbidschieten
  of het eten van kniepertjes met oud en nieuw, het paasvuur, kroamschudd’n en Schuttersfeesten.   

 Ook als er een huis wordt gebouwd, wordt er traditioneel nog vaak iets ondernomen. 
  Welke traditie bedoelen wij en hoe heet van vroeger uit datgene waar de traditie om draait? 

Meiboom plaatsen boven op het dak als het hoogste punt is bereikt.

 c. Harfsen is een dorp met een rijk verenigingsleven. Vele verenigingen werden in de periode na de
  Tweede Wereldoorlog opgericht. Eén van deze verenigingen is Toneelvereniging De Veldhoekers,
   welke werd opgericht in 1946. Het is een amateur toneelvereniging voor zowel volwassenen als
  jeugd, die jaarlijks optreden in Harfsen. Wie maakten er deel uit van het eerste bestuur? 

A. Wissink, J. Nijenhuis, E. Leunk, H. Brilleman, J. Schoolderman, Mej. Voorhorst en 
Mej. Meijerink.
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Achterhoek

6. Onze buurtschappen hebben ook een rijke historie, beantwoord onderstaande vragen. 

 a.  Kring van Dorth was een periode een eigen gemeente Dorth, wie waren de 3 burgemeesters?

 b. Hoe heette de wal in 1814 die de grens vormde tussen Oolde en de Schoolt?

 c. Van wie was de boerderij in het Venne die in vlammen op ging, dit als gevolg van de 
  ontginning van een stuk bos?

 d. Van welk buurthuis gingen de jongeren in 1966 kamperen op kampeerterrein de Schoolt? 

 e. Wat wordt bedoeld met ‘Het slijk der aarde’, zoals dat in vroeger dagen wel spottend 
  genoemd werd?

E.F. Pannekoek, J.J. de Vuller, J.A. de Vullter

Landeweerswal

Kollewee (Klein Hegeman)

Geld

Jeugdhaven uit Scheveningen

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

 d. Al een jaar eerder, in juli 1945, werd een andere vereniging opgericht, de Oranje vereniging. 
  Zij heeft zich tot doel gesteld de band tussen Vorstenhuis en Vaderland te versterken als ook het
  bevorderen van de saamhorigheid van de leden onderling.Tegenwoordig organiseren zij feesten
  en herdenkingen van officiële gebeurtenissen van nationale en plaatselijke aard, zoals het 
  Harfsens Feest dat dit jaar plaatsvindt op 9, 10 en 11 juni. Elk lid betaald jaarlijks contributie,
  maar hoeveel bedroeg deze contributie ten tijde van de oprichting van de Oranjevereniging?

1 gulden per jaar

 e. De Achterhoek staat naast veel tradities ook bekend om de vele evenementen. Zo is er jaarlijks
   de Achterhoek Spektakel Toer, het bloemencorso in Lichtenvoorde en de Slag om Grolle. Ook deze
   dame speelt al jarenlang een bijzondere rol in de Achterhoek. Van welk evenement is zij bekend? 

Zwarte Cross

 f.  Niet alleen verderop in de Achterhoek, maar ook in Harfsen zijn er in de loop der jaren heel wat 
  evenementen georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het motorcross spektakel Dutch Masters
  of Motorcross wat onder andere wordt verreden op circuit het Peppelenbos (HAMAC), maar ook
  Wheels in Nature, een skeeler- en skatevierdaagse welke jarenlang vanuit Harfsen werd 
  georganiseerd. Hoeveel jaar vond dit evenement plaats?

10 jaar
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 a. Onder langs de Loch löchten betekent                                                   
 

 b. Op n glierbane bi’j an ’t glieren of slieren is betekent                                 
 

 c. As ’n weg knobbeleg is dan is die                              
 

 d. Vlaogen de zwaluwen hoge dan                                  
 

 e. Donderköppe bunt zwore wolken dee                     
 

 
 f. Däöker is ’n buize woordeur ‘t   

 

 g.  ’t inschrien is de ruumte in ‘n  
 

 h. De krukenzak zorgden der veur da’j   
 

 i. Een berrstea werd gebruukt om             
 

 j. Een haolketting is ’t instrument          

Weerlichten

glijden op een glijbaan van ijs

bevroren

hieli’j dreug weer

Onweer brengt

water onder ’n weg deur kan streumen

tuugkiste woor de kostbore dingen in bewaard worden

woor ’n kettel of ’n pot anhönk baoven ’t vuur.

Oe de veute neet brandden 
(de krukenzak om de kruik zorgt dat je de voeten niet brand)

in te slaopen

Achterhoek

7. Aanvullen/uitleggen. 
 Begrijpen jullie de Achterhoekse taal? Vul onderstaande zinnen aan. 

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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8. We hebben voor jullie een aantal cryptische omschrijvingen van straten in Harfsen. 
 Welke straatnamen worden hier bedoeld? 

 a. Sterk aromatisch struikje aan de slootkant. 

 
 b. Gebruikmakend van zo’n 10 à 25 pleegouders per jaar.

 c. Daar waar je uit het zicht kunt blijven. 

 d. Plaats van de boekweitboeren. 

 e. Tot ongeveer 1960 is dit vooral voorbehouden voor een beperkt deel van de bevolking.

 f. Looppad voor dieren die wat nodig hebben. 

 g. Het gewicht in planken. 

 h. Hier draaide het vroeger allemaal om. 

 i. Vroegere werkzaamheden in een vogelnest. 

 j. Geeft nu een hoop onvrede uit het verleden. 

Gagel

Koekoekweg

Gerrit Slagmanstraat

Ericalaan

Broekstraat

Hazewinkelsdijk

Holtmark

Kruising Kapelweg en Harfsensesteeg

Dorshorst

Plantageweg

Achterhoek

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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 a. Welke mensen vormden de eerste programmaraad van Kulturhus Hoeflo?
 

 b. Wie was de trainer van het 3e en 4e elftal van S.V. Harfsen in het seizoen 2012-2013?

 

 c. Wie was in dat jaar bestuurslid (Technische zaken/onderhoud gebouwen)?

  
 d. Wie was de gastspreker voor de ‘Club van 100’ in november 2010?

 
 e. Welke recreanten teams deden mee aan het Hoeflo Zaalvoetbaltoernooi in 2014?

Alma Bouwmeester, Joop Stegeman, Tonnie Wichers, Gerrit Poelert, Dirrie Enderink, 
Monique van Wijk, Christa Hulsdauw

Frits van Duyn 

Bas Asmus

Gert Jan Verbeek

Agu Flyers, Volado, Old Star Witkampers, Harfsen, Blauw Wit, V en L, Okkenbroek

Geschiedenis

1. Harfsen heeft een rijk verenigingsleven. Sommige verenigingen bestaan al jaren en hebben een rijke 
historie. Wat weten jullie daar nog over? 

Opdracht 2

Noteer de volledige naam van de mosterd die jullie geproefd hebben.

a. Connegoor Zutphense mosterd

b. Fijne mosterd

d. Ui mosterd

5. Knoflook mosterd

c.Weizenbock mosterd

Van 19.15 tot 20.00 uur zijn jullie welkom bij 
Mosterdmakerij De Braakhekke. 

Een heerlijke proeverij staat voor 1 teamgenoot klaar. 
Let op: zorg dat je wel zo parkeert dat er meerdere 

auto’s bij kunnen of in de zandweg.

6. Grove mosterd

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Neem deze pagina mee om de antwoorden in te vullen!
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Geschiedenis

2 Over de historie zijn veel films gemaakt, hieronder ziet u 10 screenshots. 
 Uit welke films komen deze screenshots? Noteer de titel. 

Bankier van het verzet

Dowtown Abbey

Nova Zembla

Pompeii

The Last Duel Les Miserables

Trial of the Chigago Braveheart

Heiniken Ontvoering Michiel de Ruyter

a. b.

c. d.

e. f.

g. h.

i. j.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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 a. Wat is een typisch kenmerk van de Friese stal?
 

 
 b. Waarvoor werd een Percuteur anno 1910 in Nederland gebruikt?

 c. Hoeveel bedrijven waren er in Gelderland in 1910 met tenminste 1 paard?

 

 d. Wat was de opbrengst per hectare van rogge in kilogrammen in de jaren 1870?

 

 
 e. Wat was de meest populaire trekker ter wereld voor de Tweede Wereldoorlog?

 f. Hoeveel hectare aan kassen stond er in Nederland in 1912?

 
 
 g. Hoe heette het pronkstuk van de Fokvereniging ‘De Eersteling’ in Roordahuizen?
 

 h. Hoe heette het bedrijf dat watermonsters van drinkputten bij boerderijen keurde?

 i. Boerderijen in de Alblasserwaard kenden een bijzondere voorziening in de stal boven de koeien.  
 Welke was dat?

 
 j. Wat werd er in het oosten van het land gebruikt om de schoenen en de zaag mee in het vet 
  te zetten of te smeren rond 1918?

Koeien met de kop naar de muur, kont naar de brede mestgang

Drijft een pin in de hersenen van varkens bij de slacht

Geschiedenis

3 In het land van onze grootouders ging het er op de boerderij vroeger heel anders aan toe. 
 We geven jullie graag een inkijkje in het boerenleven van vroeger. 

18200

1250 kg per ha

Fordson

107 ha.

Stier Albert no1326

De rijksseruminrichting in Rotterdam

Een waterzolder. hier werden de koeien werden via balken naar toe geleid bij hoog water 
die de boerderij bedreigde, de koeien stonden op matten van wilgentakken gevlochten.

Pezerik

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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Geschiedenis

 
 a. Wat was het inwonertal van Harfsen in 1990?

 b. Op deze foto zien jullie o.a. Jopie Schoolderman en Derk Wassink.
  Wat is er zo opvallend aan deze jongens?  

 

 

 d. Wie is deze man?    

 

1595

Jopie Schoolderman en Derk Wassink 
deelden een paar voetbalschoenen. 
Zij hebben beiden aan één voet een klomp.

SDG

 c.  Van welke muziekvereniging zijn deze mannen lid? 

Gerrit Slagman

4.  Harfsen zag er midden vorige eeuw heel anders uit. Wat weten jullie over de historie van Harfsen?

e. Hoe heette de boerderij waar hij boerde?

Het Zonnenberg

 f. Hieronder zie je een foto van een onbebouwde Callunahof in 1961, ook wel het ‘kale veld’
  genoemd. Wat was het adres van het huis dat tot 2013 dezelfde naam droeg? 

Reeverweg 20

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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Geschiedenis

 g. Welk gebouw is dit? h.  In welk jaar was Harfsen de ‘Parel van Gelderland’? 

1981Hoeflo

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

5. Zowel in Harfsen en in de rest van Nederland hebben er in de loop der jaren veel bijzondere 
 gebeurtenissen plaatsgevonden. We nemen jullie mee de geschiedenis in door middel van oude 

foto’s. Omschrijf welke bijzondere gebeurtenis je op de foto ziet? 

Opening Garage 
Slettenhaar

Eerste auto op 
veerpont in 
Rotterdam

1e vlucht boven 
Nederland met 
gemotoriseerd 

vliegtuig

Graven 
Twentekanaal

a. b. c. d.

Opening Tennisbanen 
in Harfsen

Bezoek Koningin Emma 
aan Gasthuis in Zutphen

Kerk Borculo na de 
cycloon

f. g.e.
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Geschiedenis

HarfsenseHarfsense  
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6. Tegenwoordig worden ze steeds minder gebruikt, omdat we minder brieven en kaarten versturen. 
 Maar wat weten jullie over de historie van de postzegel? 
  a. Hoeveel schaakstukken staan er op een 
  blok postzegels van Aruba?

 b. Welke waarde heeft de oudste postzegel van 
  Aruba waar een kikker op staat?

 c. Op welke postzegel van de Nederlandse Antillen 
  staat een fiets uit 1871 en welke waarde had deze? 

 d. Welke tanding heeft de Rode Kruis postzegel uit 
  2002?
 
 e. Hoe heet de geleidehond op de postzegel van 
  60 cent uit Nederland?

15

55 cent

2004 zegel 1512 14,5 cent

14 3/4    14 1/2

Sunny

 f. Geef de 3 hoofdkleuren van de landschapzegels 
  van 4 cent, 6 cent en 10 cent?
 
 g. Wat staat er afgebeeld op de blauwe Kinderpostzegel 
  ontworpen door H. Bottema?
 
 h. Hoeveel dieren staan er afgebeeld op de 
  Kinderpostzegels van 1930?

 
 i. Hoeveel postzegels zijn er verkocht van de serie 
  Olympiade Amsterdam?
 
 j. Wat wordt afgebeeld op de 140e postzegel van 
  Nederland?

Een opstelling van gereedliggende 
reddingsboot

blauw groen bruin

Drie Koningen

3

3.683.742

Laatste bussenmelk lossen in 
de Melkfabriek Eefde

Veldhoekers spelen 
‘Liefde om de IJskast”

Jos Brink / De Drie Vrouwleu 
bij 40 jarig jubileum 
Oranjevereniging

i.h. j.
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Geschiedenis

7.  Geschiedenis, voor velen een favoriet onderwerp. Hieronder zien jullie een aantal personen die, 
 zoals dat wordt gezegd, geschiedenis hebben geschreven. Om wie gaat het? 

Alexander de Grote Jeanne d’Arc Golda Meir

a. b. c

Elizabeth IRonald Reagan Yasser Arafat Mao Zedong

d. e. f. g.

Winston ChurchillDesmond Tutu Mahatma Gandhi

h. i. j.

Opdracht 3

Haal bij de Spar iets lekkers voor jullie team  

voor exact € 5,60.

Doe de kassabon in de goodiebag als bewijs! 

Gewijzigde openingstijden:

Op vrijdag 1 april is de winkel geopend tot 20.00 uur.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis



18

Geschiedenis

8. Hieronder staan een aantal beroepen afgebeeld, die vroeger veel voorkwamen. Tegenwoordig kun je 
je bijna niet meer voorstellen dat ze bestonden. Welke beroepen zijn dit?

Wekker/Porder

Linnenbleker

Turfsteker

Schillenboer

Veerman

Letterzetter

Melkboer

Rattenvanger

Hoorspelacteur

Scharensliep

9. Verkiezingen. In 1982 viel Harfsen nog niet onder de gemeente Lochem, maar onder de 
 gemeente Gorssel. Een aantal weken geleden hebben de gemeenteraadsverkiezingen van de 

gemeente Lochem plaatsgevonden. Zoals ook voor de gemeente Gorssel in 1982. 
 Hoeveel geldige stemmen werden er toen uitgebracht?

8442

a. b. c.

d.

b.

e.

f.

g.

j.

h.

i.

HarfsenseHarfsense  
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10. Nederlandse schilders zijn wereldberoemd. Over de hele wereld is er aandacht voor Nederlandse 
kunst. Zowel werken van de oude Hollandse meesters als Vincent van Gogh en Rembrandt van 
Rijn, maar ook moderne werken zoals die van Dinie Boogaart, Aad Hofman en Henk Helmantel. 

 Je ziet hier een aantal schilderijen. Welke titels dragen deze schilderijen en wie schilderde ze?

Het Melkmeisje Irissen Het Drie Koningenfeest

De Tijger en de leeuw op jacht 

Peter Paul Rubens

De toren van Babel II

Geschiedenis

Johannes Vermeer Vincent van Gogh Jan Steen

Pieter Brueghel de Oude

Untitled

Karel Appel

Johan Cruijff

Marlene Dumas

De Vaandeldrager

Rembrandt 
van Rijn

a. b. c.

d. e. f.

g.

De molen van  
Wijk bij Duurstede

Jacob Isaacksz  
van Ruisdael

Interchange

Willem de Kooning

h.

i. j.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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1. Mega breinbreker.
 De pandemie is eindelijk voorbij en er kunnen weer 

evenementen plaatsvinden. De Harfsense commissies en 
verenigingen hebben de handen ineen geslagen om  
allerlei activiteiten te organiseren. Helaas zijn de  
notulen van de vergaderingen kwijt geraakt en weten we 
niet meer wie, wat, waar, wanneer organiseert. Een aantal 
bestuursleden konden zich nog wat feiten herinneren. 

 Elders in dit Kwisboek vind je de feiten.  
Hopelijk kunnen jullie ontcijferen hoe het zat, anders 
gaan de evenementen alsnog niet door! 

 Alle evenementen vinden plaats op een andere locatie, 
datum, tijd etc. en worden allemaal door een  
verschillende organisatie georganiseerd. 

 Tip: Gebruik een potlood. Werk met vinkjes, 
 kruisjes en vraagtekens. Veel succes!

Hersenkrakers

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hieronder staat ‘De Harfsense Dorpskwis’ steeds geschreven in een ander lettertype. 
 Benoem bij elke regel het juiste lettertype.  

a. Aannemersbedrijf Haarman               431400                                                       

b. Logeerboerderij Oltvoort                   431201                    

c. Klumpenhouwer Buldozerverhuur   431600                     

d. Dorpshuus Hoeflo                              431779           

e. Garage Slettenhaar                            431704                  

  f. Hondentrimsalon Petra       431770                                         

  g. Kapsalon Gea  431837

  h. Schoneveld   431345

  i. Massagepraktijk Herma       459807

  j. Wullink Interieur BV             431283    

2.  Zoek de 10 telefoonnummers van deze Harfsense ondernemers op uit de laatste editie telefoongids.

Tel vijf van deze telefoonnummers bij elkaar op en kom op een totaal van 2157370.
Welke vijf telefoonnummers zijn dit?

Oltvoort Slettenhaar Kapsalon Gea Schoneveld
   

Wullink

a. De Harfsense Dorpskwis  Ariala. De Harfsense Dorpskwis  Arial
b. De Harfsense Dorpskwis  Calibrib. De Harfsense Dorpskwis  Calibri
c. De Harfsense Dorpskwis  Comic Sansc. De Harfsense Dorpskwis  Comic Sans
d. De Harfsense Dorpskwis Verdanad. De Harfsense Dorpskwis Verdana
e. De Harfsense Dorpskwis  Times New Romane. De Harfsense Dorpskwis  Times New Roman
f. De Harfsense Dorpskwis   Agencyf. De Harfsense Dorpskwis   Agency
g. De Harfsense Dorpskwis  Gill Sansg. De Harfsense Dorpskwis  Gill Sans
h. De Harfsense Dorpskwis  Elephanth. De Harfsense Dorpskwis  Elephant
i. De Harfsense Dorpskwis Lucida Handwritingi. De Harfsense Dorpskwis Lucida Handwriting
j. De Harfsense Dorpskwis  Centuryj. De Harfsense Dorpskwis  Century

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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Hersenkrakers

4. Deze liefhebber gaat in zijn vakantie van een Nederlands vakantiepark naar een voetbalwedstrijd in het 
buitenland in een mooi stadion. Geef aan vanaf welk park hij vertrekt en naar welk stadion hij gaat?

 a. Ik vertrek van park     b. Naar stadion   c. Vervolgens ga ik naar park  

 d. Vanaf dit park ga ik naar    e. Moe kom ik aan op park   f. Uitgerust ga ik naar 
 

  
  
 

 g. Na een mooie wedstrijd vertrek ik naar park    h. Om daarna een wedstrijd te kijken in

 

 

 i. Voor het laatste park strijk ik neer in  j. Hierna vertrek ik voor de laatste wedstrijd naar 

 Villapark IJsselhof Andijk Parkenstadion Kopenhagen Europark Ruinen

Europarcs De Koog

Brighton & Hove Albion Stadion

Lottopark RSC Anderlecht

Resort Zuiderzee Biddinghuizen

Eintracht Frankfurt 
Deutsche Bank park

Roompot Domein  
Het Camperveer Zeeland

Nelson Mandela Stadium 
Port Elisabeth

 Zo dat was 
een hele trip!!

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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Hersenkrakers

5. Hieronder zien jullie allemaal lekkernijen, wat hebben deze met elkaar gemeen?

Allemaal namen van Android versies

 CENTRAL PARK

a. b.

GALGJE

c.

HEIDI KLUN

DISNEY CHANNEL

d.

6. Hier zie kaartjes van het spel ‘30 seconds’. Typisch een spel dat iedereen in huis heeft (of niet...).
 Zoek hetzelfde kaartje als afgebeeld. Welk woord staat er op de ontbrekende plek?  

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis



23

Hersenkrakers

7. Welke spreekwoorden ziet u hieronder? 

Het oog is groter dan de maag

Van de hak op de tak springen

Jong geleerd is oud gedaan

Men moet de dag niet prijzen voor het avond is

Van dik hout, zaagt men planken

Zoals de ouden zongen, piepen de 
jongen

a.

b.

c.

d.

e.

f.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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Hersenkrakers

8. Wat zijn de titels van de stripboeken waar je hier de voorkant van ziet? 

Weet je het nog 
Billy?

Helemaal het 
heertje

Generaal 
Geelkop

Op de bruiloft
Een mistig 

dagje

Ballade voor een 
doodskist

In het 
Wilde Westen

Het zevende 
zwaard De broeder twist Indoor Surfen

a. b. c. d. e.

f. g. h. i. j.

  Opdracht 4

Ga tussen 20.00 en 21.00 uur even  
een boodschapje doen!

We willen graag één kappersattribuut van 
Kapper Pardijs! 

Doe het attribuut in de Goodiebag!.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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Hersenkrakers

9. Van welke apps zie je hier een screenshot?

Thuisbezorgd.nl Duolingo Youtube Videoland Pinterest

Spotify Snapchat Storytell Tinder Flitsmeister

a. b. c. d. e.

f. g. h. i. j.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Opdracht 5

Welke Harfsense muzikant speelt er om 20.25 uur een  

lied bij Ontmoetingsplek De Veldhoek?

Noem de naam van de muzikant, de titel van het lied en 

van welke artiest is het origineel?

Bennie Beltman - Arne Jansen - Dan gaan de lichten uit
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Media

b.  Welke 2 beroemdheden herkent u in deze foto? 

1.  Beroemdheden
 ‘Wie is de dame op de foto? Noem haar artiestennaam en haar volledige eigen naam?

Jacky Chen

 c. Haar beeltenis is na de Mona Lisa misschien wel de beroemdste ter wereld. Zij werd vastgelegd
  op de cover van een tijdschrift en groeide uit tot een icoon van de moderne fotografie.  
  Wat is haar naam en op welk tijdschrift stond haar foto op de cover?

National Geographics

Sharbat Gula

Channing Tatum

  Opdracht 6

Harfsens kwartet! 
Ieder team heeft vier kwartetkaarten ontvangen. 

Zorg dat je aan het eind van de avond het Kwisboek 
inlevert met een compleet kwartet! 
Harfsenaren klaar? Ruilen maar!

Stefani Joanne Angelina 
Germanotta

Achter de bar 

1

• Dinand Jimmink
• Judith Besselink

• Max Franken• Tonnie & Henk

hdk.indd   1
hdk.indd   1

14-03-2022   17:10

14-03-2022   17:10

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

hdk.indd   145hdk.indd   145

14-03-2022   17:1114-03-2022   17:11

Acties verenigingen 2

• Oliebollenactie SDG
• Potgrondactie VV Forza• Speculaasactie Gymnastiekvereniging• Violenactie De Veldhoekers

hdk.indd   10hdk.indd   10

14-03-2022   17:1014-03-2022   17:10

Buurdorpen      1

• Almen

• Epse

• Bathmen

• Laren

hdk.indd   17
hdk.indd   17

14-03-2022   17:10
14-03-2022   17:10

a.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Lady Gaga 
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2. FILMKLASSIEKERS: 

b. Het verhaal van deze film speelt zich af in een spookstadje aan de Mexicaanse grens. Alleen de 
 uitbater van een plaatselijke saloon en zijn meisjes zijn er achtergebleven. Afwisselend wordt de 

spookstad bezocht door een bende Mexicaanse bandieten. Op een bepaald moment arriveert er 
een vreemdeling met een doodskist die hij altijd bij zich heeft en waarin een machinegeweer 

 verborgen zit. 
 Wat is de naam van deze western, die genoemd is naar de naam van de vreemdeling?

Beautiful Boy

Django

a. Met het op ware feiten gebaseerde verhaal van een vader en zijn zoon die wegglijdt in een alles 
 verterende drugsverslaving sleepte deze film heel wat internationale prijzen in de wacht. 
 Over welke film hebben we het hier?

Media

  Kwis - in Kwis

Stuur 1 teamlid om 22.45 uur naarDorpshuus 
Hoefo voor de Kwis-in-Kwis!

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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Media

Bonny & Clyde

3. BEKENDE FILMPOSTERS

 Van welke films zijn onderstaande iconische filmposters? 

Rocky 1 Forrest Gump

a. b. c.

d.

For your eyes only The Silence of the lambs The Matrix

e.

4. Enkele bekende Nederlanders spraken onderstaande woorden over een collega.
 Over welke collega heeft men het hier?

    “Hij kan een situatie zomaar een andere wending geven”

    “Ik vond het zo lief dat hij rekening houdt met je nervositeit”

    “Het leek als of hij maar wat stond te klooien, zo ontspannen”

    “Hij hoort bij de beste 3 zangers van ons land”

Andre van Duijn

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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6. RADIO EN TV
 
 Op het eerste oog hebben onderstaande personen weinig met elkaar te maken, maar toch hebben 
 ze wel degelijk een overeenkomst! We zoeken hier naar een radio- of tv programma.
  
 a.  Astrid Kersenboom - Arjen Lubach - Angela de Jong
 

 
 b.  Humberto Tan - Danielle Overgaag - Jack van Gelder
 

 
 c.  Annechien Steenhuizen - Erik Dijkstra - Lauren Verster
 

 d. Jeroen Kramer - Klaas van der Eerden - Dolores Leeuwin

De Slimste Mens gewonnen

Klokhuis / Sinterklaasjournaal

De Jakhalzen

Studio Sport

Media

5.  Uit welke tv serie of film zijn onderstaande playmobil/lego figuren afkomstig?
 

d.

b.

e.

a. c.

f.

HarfsenseHarfsense  
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The A-team Jesse Pinkman 
Breaking Bad

Knight Rider

Bay Watch

Back to the future
Playmobiel The Movy 
Lets get epic
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7. VERKNIPTE GASTEN

 Welke bekende Nederlanders herkent u in onderstaande foto’s? Vul bij elk plaatje 2 namen in.
Welk bekende Nederlanders ziet u hier?

Welk bekende Nederlanders ziet u hier?a. Welk bekende Nederlanders ziet u hier?

Welk bekende Nederlanders ziet u hier?

Quincy Trustfull

Welk bekende Nederlanders ziet u hier?

Brit Dekker

Welk bekende Nederlanders ziet u hier?

b.

e. g.

i. k.

Media

Ad Rooijakkers Irene Moors

Yvon Jaspers

Johnny de Mol

Jan Versteegh

Jort Kelder

Beau van Erven

Chantal Jansen

Eva Jinek

c.

d.

f.
h.

j. l.

HarfsenseHarfsense  
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Dennis Weening
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8. HET STOND IN DE MEDIA!
 
 Van welke Harfsenaren zijn de volgende uitspraken? 

 a.  “De Harfsenaren geven mij een welkom-gevoel”
 

  b.  “Mooiste dorp van Gelderland, geweldig toch!”
 

 c.  “Zonder samenwerking kun je ‘t wel vergeten”
 

 d.  “Oor en oog voor je medemens”
 

  e.  “Het was hier wel even wennen”

 f. “Lokaal denken, lokaal kopen, je hebt elkaar nodig”

 g.

9.  Harfsense media
 a. In welk jaar werd de eerste editie van het boekje “Hier in Harfsen” uitgebracht?

 b. Wie waren de auteurs van het boek “Leven boven Zeespiegelniveau”? 

 c. Wat was de titel van de jubileumkrant die ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan
  van Hoeflo werd uitgebracht?

 d. Wie ontving er een koninklijke onderscheiding tijdens de receptie van dat jubileum?

Media

“Het laadt mijn batterij weer op”

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Arno Vrielink

Monique Brokken

Tonny Wichers

Annette Zwaaij

Gerrie Wissink-Roesink

2016

Ellis Frans-Kapma en Laura van der Linde

Happy Hippie

Ab Muil

Berry Verhoogt

Gerdien Jimmink
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Media

10. HARFSEN OP TV
 
 Harfsen was de laatste tijd vaak het onderwerp in de regionale kranten, maar ook op TV waren er 
 regelmatig items vanuit Harfsen te zien.  
 Op 18 januari was er in een TV uitzending een item over een ecologisch huis in Harfsen. 
 Vind de betreffende uitzending en beantwoord de volgende vragen.

 a.  Wie zijn de eigenaren van dit bijzondere huis?

 b. Hoe dik zijn de buitenmuren van het huis in cm?

 c. Wat ligt er op de vloer van hun huis?

 d. Van welke kunstenaar zijn de kunstwerken in de tuin?

 

  Ook RTL Nieuws besteedde in februari aandacht aan Harfsen. 
  Zoek het fragment en beantwoord de volgende vragen. 
 
 e. Welke jongeren stappen er in de bus?

 f. Wat is het kenteken van de bus?

 g. Bij TV Gelderland was vorig jaar een oude film over Harfsen te zien. 
 
  Weet u welke 2 heren hierbij het commentaar verzorgden? 

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Daan Halfman Noud Korenblik Camiel Tamminga

24-BHH- 6

Jan Siebrink en Bertus Karssenberg

Theo en Atty Smits

57 cm

kurk

Henk Slomps
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Muziek 

Prince

1999

1.  HITS
 In hits van artiesten en bands komen veel jaartallen en cijfers voor. Hieronder hebben we enkele arties-

ten/bands afgebeeld welke een grote hit hebben gehad met daarin een cijfer. Vul de gevraagde cijfers in 
en vorm de som, met als uitkomst een hit van wie? Noteer de titel en de artiest.

 9 9 problems ++

         Times a lady3
--

 1  9   8   5 

            ways to leave
       your lover
5

I’m gonne be 

0
5 0 0

In the year  5   2 5 2  

               jaar

When i’m

--

++
--

++
-- ++

==

HarfsenseHarfsense  
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1   9   8   7

5    0

 6   4
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2.  Stuur 1 teamlid om 21.30 uur naar Dorpshuus Hoeflo voor de muziekronde.
 Neem deze en volgende pagina mee, zonder deze kun je de vragen niet beantwoorden.
 Noteer de naam van het nummer en de uitvoerende artiest die je hoort.

a. 

d. 

c. 

e. 

f. 

g. 

i. 

b. 

h. 

Wat hebben bovenstaande bands gemeen met elkaar?

Muziek 

Opdracht 7

Zoek je match! 
(Kennen we ‘m nog van Harfsens feest, 4 jaar geleden?)  

Stuur één teamlid om 21.05 uur naar de punaise in Harfs-

en met het sportplaatje uit de goodiebag. 

Zoek hetzelfde plaatje en lever ze allebei in.

(we hebben genoteerd wie welk sportplaatje heeft!). 

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

a. Golden Earring – Twilight Zone

d. Van Dik Hout - Stil in mi

c. BZN – Mon Amour

e. Earth & Fire – Weekend 

f. Dizzy Man’s band – The opera

g. Kayak – Ruthless Queen

i. Allemaal opgetreden in Buitenlust

b. Normaal – Mamma, Woar is mien pils?

h. Herman Brood – Love you like I love myself
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Neem ook deze pagina mee naar de muziekronde in Dorpshuus Hoeflo.
Nu horen jullie een aantal fragmenten van covers, maar van wie is het origineel? 
Noteer de titel en de naam van de artiest die het ORIGINEEL uitbracht.

j. 

k.

l. 

n. 

o. 

m.

p. 

q. 

s.  

t. 

r. 

Muziek 

HarfsenseHarfsense  
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j. Russkaja – Wake me up (Avicii)

k. Reel Big Fisch – Take on me (A-Ha)

l. Bowling for soup - … Baby One More Time (Britney Spears) 

n. Guns N’ Roses - Knockin’ On Heaven’s Door (Bob Dylan) 

o. Nirvana – The Man Who Sold The World (David Bowie)

m. Reel Big Fisch – Brown Eyed Girl (Van Morrison)

p. Mumford & Sons – The Boxer (Simon and Garfunkel)

q. Michael Jackson – Come Together  (The Beatles)

s. Obadiah Parker – Hey Ya (Outkast) 

t. Daniel Robinson - Dont look back in anger (Oasis) 

r. Run River North – Mr. Brightside (The Killers)
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a. Een roofvogelverblijf aan de westkust van Amerika

b. De vrolijke kant van moordenaars

d. Een zeikerd die te lelijk is voor TV

e. Ons Gekkenhuis

f. Koning van de achterbuurt

g. De buurjongen weet hoe het voelt

h. Een huurmoordernaar die zich tegen het kapitalisme keert

i. Lichaamssappen uit Amsterdam

j. Gokformuier voor het WK 2010

k. Vorstelijk gekleurde regen

Muziek 

3. Niks zo mooi en gemakkelijk als muziek herkennen aan de hand van een omschrijving. 
 Hieronder hebben we een aantal omschrijvingen van nummers cryptisch omschreven. 
 Aan jullie de kunst om het juiste nummer én artiest erbij te zetten.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Mrs. Brightside - The Killers

Creep - Radiohead

Our House - Madness

In the Ghetto - Elvis Presley

This is what it feels like - Armin van Buuren

Killing in the name - Rage against the machine

Bloed, zweet en tranen - Andre Hazes

Afrika - Toto

Purple Rain - Prince

Hotel California - The Eagles



37

5. Welke band speelde er ‘s avonds tijdens het jubileumfeest tgv 50 jarig bestaan van Hoeflo?

4. Op maandag 27 december jl. was er voor de 2e keer een Online Radio Show in Harfsen.
 Wie waren de 8 DJ’s die deze dag hun plaatjes draaiden? Noteer hun voor- en achternamen.
 

 b.  Tijdens deze live uitzending waren er ook 3 gasten uitgenodigd om hun verhaal te doen.
  Wie waren deze 3 gasten? Noteer de voor- en achternamen.

a.

Muziek 

6. Welke 2 bands speelden er ‘s avonds tijdens het Harfsens Zomerspektakel in 2016?

7. Wat is de naam van het Harfsense gelegenheidsorkest wat in 2019 is opgericht?

HarfsenseHarfsense  
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Eppie Valkeman en Wim Enderink
Kim de Greef en Marja van de Berg
Mark Willems en Dinand Jimmink
Stefan Pakkert en Willem Veeneman

Joke Lubbers
Vera Wuestman 
Thijs Wassink

The Full Circle

Free Willy en Bad Shoes

Havre – Harfsens Vrienden Ensemble
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Muziek 

8. Hieronder staat een qr-code. Scan deze met je telefoon en beluister de fragmenten.
 
 Wie hoor je hier en wat is hun alterego? 

b. 

a. 

d. 

 c.

Opdracht 8

1. L

2. L

3. 2e L

4. R

5. 2e R

6. R

7. L

8. L

9. L

10. 2e R

11. L

12. L

13. R

14. R

15. L

Hoeveel meter is de route?
Deze route gaat alleen over doorgaande verharde wegen, 

die bereikbaar zijn voor auto’s. 

Alleen wij hebben links en rechts omgedraaid! Hier is links rechts en rechts links.

Vertrek en aankomst is de parkeerplaats bij Dorpshuus Hoeflo.

Noteer het aantal meters van de route.

2000 meter

HarfsenseHarfsense  
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b. Paul de Leeuw - Bob de Rooij

a. Richard Groenendijk - Jopie Parlevliet

d. Jeroen van Koningsbrugge 
    Weerman / The againman

c. Paul Haenen - Dominee Gremdaad

e. e. Jandino Asporaat - Judeska
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1. Veel Nederlandse sporters hebben bijnamen!
 Weet je wie we hieronder bedoelen? Noem de naam van de sporter/ster. 
          

Sport 

2. Welke oud-inwoner van Harfsen verzorgt het commentaar bij de Formule 1 bij Studio Sport? 
          

3. Hoeveel officiële kilometers schaatste Sven Kramer in totaal op alle Olympische Spelen samen?

4. Welke Nederlandse sporter/ster behaalde onderstaande tijden en bij welk onderdeel tijdens 
 de onlangs gehouden Olympische Spelen?
 
 a. 1:02,36  

 b. 1:45,55  

 c. 2.12,47 

a. b. c.

d. e. f.

HarfsenseHarfsense  
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Epke Zonderland Suzanne Schulting

Frank Rijkaard Ronald Koeman

Hans van Loozenoord

Ruud Gullit

137,8 km

Karlien Sleper

Kimberley Bos

Thomas Krol

skeleton

1500 langebaan schaatsen

monobob

 Willy vd Kerkhof
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Sport 

6. Welke sporten met onze trouwe vrienden zie je hier? 

5.  Bij welke sport horen onderstaande velden? 

a. b. c. d.

e. f. g.

a. c.b.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Kanicross

volleybal rugby hockey

cricket padel

VoltigeFlyball

shortrack

basketbal
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7. Uit welke sportfilms komen onderstaande screenshots? Noteer de originele titel van film.
 a.

 b.

 c.

 d.

 e.
 

Sport 

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

De hel van 63

Karate Kid

Coach Carter

Coolrunnings

Field of dreams
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8. Scheidsrechters
 Bij welke sport fungeren onderstaande personen als scheidsrechters en wat is hun naam?

Mario vd Ende Koos Nederhoed Ali Nili

Geboren: 1993
Geboorteplaats: Amsterdam

Lengte: 1,77 meter
Actief als prof: 

2012-heden
64 zeges

Geboren: 1970
Geboorteplaats: 

Heerde
Actief als sporter: 

1988-1999
6 Grand Slamtitels

Geboren: 1976
Geboorteplaats: 

Egmond aan den Hoef 
Olympische Spelen: 

2x goud, 2x zilver

9. Welke Nederlandse sporters worden hieronder beschreven? 

Sport 

a. b. c.

d. e. f.

a. b. c.

voetbal volleybal Tennis

Michael Masi Michaela Tabb Russ Bray

Formule 1 Snooker Darten

HarfsenseHarfsense  
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Jacco Eltingh Teun de NooijerDylan Groenewegen
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10. Wie werden er Clubkampioen van de Tennis in Harfsen in de onderstaande jaren en categorien?

 a. Herenenkelspel / 1998 b. Gemengd dubbel / 2002 c. Mini’s / 2009

11.  Waar bevindt zich de bal op onderstaande foto’s? Vul het cijfer in!

22

12. De sport die we zoeken is niet zo alledaags en zien we ook zelden op televisie. 2018 was echter het 
jaar waarin 2 Nederlandse sporters als vierde eindigden op het Wereldkampioenschap. 

 Over welke sport hebben we het?

cyclebal

Sport 

21

1

2

2. 2

a. b.

c. d.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Bart Willems
Nick de Greef / 
Jose de Greef Merel Drogt

1
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13. Het was een daverend succes: de sportplaatjes actie die de Ondernemers Vereniging Harfsen 
 organiseerde. Heb jij het boek in huis? Dan heb je geluk! 
 Dan kun je onderstaande vragen beantwoorden. 

 a. Wie staat er op bladzijde 29 rechtsonder in? 

  
 
 b. Plak een willekeurig officieel plaatje op de ontbrekende plek.

 c. Wie is de voorzitter van de voetbalvereniging S.V. Harfsen? 

 d.  Hoeveel plaatjes heeft de MC Hamac in totaal in het boek staan? 

 
 e.  Wanneer vond de ruilactie plaats?

Sport 

14. In de zomer van 2021 werd er in Hoeflo gestreden om het Biljartkampioenschap van Harfsen.  

b. Weet u ook nog wie er precies 25 jaar geleden dat toernooi won? Voor- en achternaam.

a.  Weet u wie er kampioen werd? Graag zijn voor- en achternaam.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Carlijn Klumpenhouwer

Wessel Ruiterkamp

vond niet plaats

25

Kay Hulshof

Piet Hulshof
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Natuur & Techniek & Wetenschap

1. Welke groenten zien we hier? 
a. b. c.

d. e. f. g.

h. i. j.

Opdracht 9

Maak een kikker met lego, duplo of k’nex en lever deze 

aan het eind van de avond in tegelijk in met het Kwisboek 

(het wordt beoordeeld op creativiteit en gelijkenis).

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Radijs Boerenkool Broccoli

Rode kool Spruitjes Paksoi

Andijvie Bosui Rabarber

Asperge
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Natuur & Techniek & Wetenschap

2. In de goodiebag zitten 5 soorten zaden in een genummerd zakje. 
 Om welke zaden gaat het hier?  

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022
HDK2022 HDK2022

HDK2022
HDK2022

HDK2022

HDK2022

3. Bij welke landen horen deze kikker-postzegels? 

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022
HDK2022 HDK2022

HDK2022
HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022
HDK2022 HDK2022

HDK2022
HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022
HDK2022 HDK2022

HDK2022
HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022
HDK2022 HDK2022

HDK2022
HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022
HDK2022 HDK2022

HDK2022
HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022
HDK2022 HDK2022

HDK2022
HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022
HDK2022 HDK2022

HDK2022
HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022
HDK2022 HDK2022

HDK2022
HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022

HDK2022
HDK2022 HDK2022

HDK2022
HDK2022

HDK2022

HDK2022

a. Tuinboon b. Spercieboon/haricotverts

c. Komkommer d. Koolrabi

e. Doperwt

a. b. c. d.

e. f. g. h.

i. j.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Zambia Vietnam Costa Rica Tanzania

Zweden Papua Nieuw 
Gienea Mozambique Fiji

Australie Panama
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4. We zien hier vruchten die aan bomen groeien. Welke VRUCHTEN zijn het? 

a. b.

d. e.

g.

f.

c.

h. i.

j. k. l.

Natuur & Techniek & Wetenschap

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Paardekastanje Tamme kastanje

Denne appel 

Lijsterbes

Eikel Beukenoot

Walnoot Hazelnoot Gevleugeld nootje Samara

Vijg Amber Pruimen



48

5. Van welk gereedschap zie je hier een klein gedeelte? 

Natuur & Techniek & Wetenschap

Opdracht 10

Maak je eigen chips (we willen graag minimaal 15 

chipsjes) in een figuurtje naar keuze (om te zorgen 

dat jullie het niet zomaar uit de zak chips graaien). 

Maak voor deze chips een mooi gebreid zakje 

waar de chips in kan. 

Doe het zakje met de chips in de goodiebag.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

 Waterpas

 Lijmtang

Haakse slijper

Nijptang

Tuinkrabber

Winkelhaak

Snoeischaar

IJzerzaagjeFietsbel Bankschroef

a.

b.

c.

a. b.

e.

d.

f.
g.

h. i. j.
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6. Welke medische hulpmiddelen zie je hier? 

Aesculaap 
sticker voor 
Apotheek 

AMBU beade-
mingsmasker 
nr 0 baby

Ampulopener/
breker 

Bipolaire pincet 
4.5 gebogen

Berliner 
reflexhamer

Bloeddruk meter 
chromen koppelstuk

Bowman ooglid 
spr

Catheterstop Doekklem volgens 
Backhaus                

Natuur & Techniek & Wetenschap

Esmarch Gips 
verband schaar

a. b. c. d. e.

f. g. h. i. j.

7. Welke Europese landen ziet u hier? 

a. b.

d.

c.

e. f.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Slowakije Estland Bosnië en Herzegovina

Luxemburg Litouwen Albanie
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Natuur & Techniek & Wetenschap

8. Van welke brouwerij of biermerk zie je hier een viltje? 

a. b. c. d.. e.

f. g. h. i. j.

9. a.  Wat is een Wanmolen? 

 
 b.  Wat waren vlettermannen of - lieden? 

 c.  Wat is een zwaluwstaart verbinding en teken dat hiernaast. 

 

 d. Wat is potdekselen? 

 e. Wat is een korenspieker? 

 

 f. Wat werd er gebouwd in 1897 in de Matchwood-fabriek in Kempten in Beieren?

Met een Wanmolen werden de graankorrels 
gescheiden van het kaf rond 1919

Roeiers die met vletten mensen overzetten.

Houtverbinding

Potdekselen is een overnaadse bouwmethode. Hierbij maakt men een wand in een constructie 
door de bovenliggende laag plaatmateriaal steeds een klein beetje over die eronder heen te 
schuiven

Bewaarplaats voor graan

Fabrieks dieselmotor

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Affigem Hert Wentersch Frontaal Breda Uiltje Houten

Davo De Konick Veddet GrolschAbbaye Cistercien-
ne Paix-Dieu



51

Wie - Wat - Waar

1. Wie is waar gebleven? We zijn op zoek naar de juiste woonplaatsen.   
 

2. Bijnamen
 Welke echte naam (voor- en achternaam) gaat er schuil achter deze bekende bijnamen?

a. Paul Kip    Thorn

b. Bertus van Engelenhoven Norg

c. Anton Lubberdink   Laren Gld

d. Ingrid Schutte-Enderink  Moorweg

e. Martijn Regelink  Washington

f. Rik Valkeman Bangkok

g. Wouter Welling Lochem

h. Wim Varenbrink Spaubeek

i. Bart Besselink Groningen

j. Ellen Schoneveld Ngaruawahia

a. Keuntje (senior)  Wim Enderink

b. Enno  Frank Enderink

c. Henne  Henri van de Brink

d. Frederick Fluweel Erik Plekkenpol

e. Bone  Erik groot Hulze

f. Nippel   Jorik Noordkamp

g. Oeffie   Gerwin Pelgrum

h. Aso   Jan WIlgenhof

i. Kippe  Gerrit Rensink

j. Betsie  Bart van Kessel

k. Dickie Grom  Dick Tuitert

l. S-Kalle  Wim Muilerman

m. Toekan  Nick de Greef

n. Busse  Erik Klumper

o. Pere   Erik Wilgenhof

p. Max   Wim Makkink

q. Foechs  Wim Enderink

r. Krukke  Christan Slettenhaar

s. Tjak   Erwin Jimmink

t. Adje   Martijn Wilgenhof

3. Dit bericht stond vorig jaar op de Facebookpagina van Naviva.  
 Wat zijn de voornamen van de 3 baby’s die toen geboren zijn? 

Joe, Jax, Fleur

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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4. We hebben 6 (van oorsprong) Harfsense tweelingen verstopt in deze Woordzoeker.  
 We willen van jullie 12 voornamen ingevuld zien in het boek. 
 1. .u.. & .i.l
 2. R..in & …y 
 3. ..zi.n & J.a…e
 4. Y...r. & ..ë.
 5. E… & ..r..n
 6. .nn.. & Ma….e

5. Welke oud-Harfsenaar (voor- en achternaam) was op 5 december 2021 te zien in het 
 tv-programma ‘VT Wonen weer verliefd op je huis’? En in welke stad woont hij?

Hendrik Wichers

Wie - Wat - Waar

Kampen

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis

Suus en Jill Enderink, 
Robin en Joey Schoneveld, 
Gezien en Jannie Wilgenhof, 
Yoeri en Joël Pasman, 
Erik en Martin Reilink, 
Annet en Marijke Waalkens
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Wie - Wat - Waar

7. Welke oud-Harfsenaar reist als documentaire-fotograaf de hele wereld om verhalen vast te leggen met 
zijn camera? Onderstaande foto is door hem gemaakt in Guatemala. We zoeken de voor- en achternaam.

Michael Rhebergen

8. Hoe heet deze Harfsenaar (voor- en achternaam) die nu in het buitenland woont en momenteel werkt 
aan de film ‘Wildwood’ in de Laika Studio’s? 

Henri Brummelman

9. Welke bekende influencer (geboren en getogen in Harfsen) is onlangs weer dichterbij haar 
 hometown komen wonen? We zijn op zoek naar haar voor- en achternaam. 

6. Wat is de voor- en achternaam van de schrijfster (komt oorspronkelijk uit Harfsen) van dit boek? 

Francien Regelink

Marlien Besselink

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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Joyce
Michiel Welling

Radboud Beunk
Lian Brinkman

Wie - Wat - Waar

10. Woar bin-ie d’r ene van? 
 Wie is deze ‘importenaar’ en bij welke Harfsenaar/Harfsense hoort deze persoon? 

Marja van de Berg
Wim Lubbers

Sebastiaan Dechesne
Marian Wichers

Anja Schoneveld
Tonnie Schoneveld

Joke Frederiks
Hans Enderink

Nadia van Leer
Mark Wuestman

Jan Rouwenhorst
Wendy Rouwenhorst

Tonnie Verwoerd
Daan Enderink

Petra Slagman
Wim Slagman

12. Welk ‘Harfsens fenomeen’ (en dan vooral tijdens het 
Schuttersfeest op het Harfsens Feest) ziet u hier? 

11. Van wie (voor- en achternaam) 
 is dit visitekaartje?

Roeien. 
We hebben een woonboot.Jos Heethaar

a. b. c. d.

e. f. g. h.

i. j.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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13. (Huis)dier zoekt baasje. Of beter gezegd: júllie zoeken het bijbehorende baasje. Bij wie horen deze 
dieren? We zoeken in ieder geval 1 voor- en achternaam van een baasje. 

a. Dit is Knut b. Dit is Kybo c. Dit is Skye d. Dit is Tippie 

e. Dit zijn Truus en Klara f. Dit is Ollie g. Dit is Dex  

Ton / Irma 
Groot Koerkamp

Henk Dirrie 
Enderink

Simone Peet 
Michel Vinke

Daan Enderink
Tonnie Verwoerd

h. Dit is Rolo 

Hilde Groenouwe 
Vincent Schouwenberg

Ineke Stegeman 
Erik Klumper Anke ten Have Dinand Leidekker

Wie - Wat - Waar

14. Heel Harfsen en Kring van Dorth kreeg in december 2021 een kerstkaartje van ons in de bus. 
 Welke kleur had de fiets op die kerstkaart?

blauw

15. Deze foto stond begin februari 2022 in De Stentor. Welk woord hebben we op de foto rood gemaakt? 

laadpaal

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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16. De captainsavond is al weer enige weken geleden. Heeft jullie teamcaptain goed opgelet die avond?  
 

 a. Gezien (of niet) op de teamcaptainsavond: Welk aanwezig commissielid  
 (voor- en achternaam) had geen blauwe polo voorzien van logo aan? 

 b. Vertelt op de teamcaptainsavond: Waarom was Roos er niet?  

 

 c. Gevraagd op de teamcaptainsavond: Welke teamcaptain stelde er een vraag? 
  Voor- en achternaam graag.

 d. En waar ging die vraag over? 
 

 e. Gezien (of niet) op de teamcaptainsavond: Wat was de titel van het boek waaruit  
  Marieke het reglement voor las?

Ineke Stegeman

Achterlicht stuk

Wie - Wat - Waar

Cees Jan van de Pieterman

Na half 12 kwisboek inleveren: in regelement staat je wordt niet nagekeken, 
Marieke vertelde dat je strafpunten kreeg.

Kikker en de Horizon

 f. Gedaan op de teamcaptainsavond: Wat zijn de namen van de spelletjes die 
  de teamcaptains hebben gespeeld?

Kikker de Kick, Kikkerdarten, Kikkertje Prik

17. Welke tekst staat er op dit bankje afgebeeld bij de rode pijl? 

Hier in Harfsen 
Rust ruimte en mystiek

18. Welke Harfsense (voor- en achternaam) organiseerde op 27 februari jl. de stenenzoekactie? 

Petra de Jong

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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19. Hier ziet u foto’s van een tijdje geleden. Herkent u de commissieleden? 
 Graag de voor- en achternamen.

Henk Boerman Ineke Stegeman Kelly HulshofEllen Jimmink 

Joop Stegeman Marieke MuilermanJannie Besselink Rianne klein Brinke

Joost Veeneman Dianne JimminkRoos Hazelaar Marije vd Wal

Wie - Wat - Waar

a. b. c. d.

e. f. g. h.

i. j. k. l.

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis
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20. Henk ging uit fietsen ....... en maakte mooie plaatjes! Maar welke route heeft hij gefietst?
 Noteer achtereenvolgens de straatnamen.

a. b.

c.

Lochemseweg

d. e.

Koelerweg

Esveldsdijk

Harfsensesteeg

Asselerweg/Broekstraat

Wie - Wat - Waar

HarfsenseHarfsense  
Dorps KwisDorps Kwis


