de Slag om Losser 2022

Vul hier je teamnaam in
…………………………………………………….

24 september 2022
Kwisboek
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De bundel wordt u aangeboden door de stichting Hallo Losser.
Het team van de Slag om Losser
Peter Langela, Inge Scholten, Harry Koops, Chris Groothuis, Henri Schuite, Stineke Niehenker, Karin
Keur, Rob Wegdam, Martin Meijer.

Website: www.hallolosser.nl/slagomlosser. Email: info@hallolosser.nl
Bank: NL 74 RABO 0149 5503 16
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Onze sponsoren

4

5

2. Belangrijk

01. Start met het maken van een werkplanning.
02. Benoem een coördinator doe-opdrachten.
03. In je kwisboek vind je een inlegvel met een aantal buiten opdrachten waarvoor je naar
buiten moet.
04. Hou je bij de buitenopdrachten aan het tijdschema dat op het inlegvel staat van het
kwisboek.
05. Wanneer namen van personen worden gevraagd, zijn de antwoorden goed wanneer je
VOOR- en ACHTERNAAM noteert.
06. Overal waar Losser staat wordt daarmee, tenzij anders vermeld, het kerkdorp Losser
bedoeld.
07. Lees voor de zekerheid ook de info onder Reglement en spelregels: De Slag om Losser.
08. Lever je ingevulde kwisboek voor 19.30 uur in. Niet inleveren betekent game over.
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Calamiteitennummers
Telefoon 06-28558495 of 0641272408
EHBO 06-15693420
Bij spoed 112

Het team van de Slag om Losser is staat op het Raadhuisplein naast ’t Losserhoes.
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3. Reglement. Spelregels en Tips
Algemeen.






De organisatie van de kwis de Slag om Losser is in handen van de stichting
HalloLosser
Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers
afzonderlijk
De organisatie besteedt zo goed als mogelijk aandacht aan de veiligheid van de
kwis.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van
deelname aan de kwis.
Deelnemen aan de kwis is geheel op eigen risico.

Wanneer zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie
gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
Teams.
Het aantal deelnemers per team is niet gelimiteerd. In de praktijk blijkt dat de kwis het beste
kan worden gespeeld door minimaal tien en maximaal 15 deelnemers.
Elk team heeft een teamcaptain. Zijn/ haar telefoonnummer en emailadres dienen bij
aanvang van de kwis bekend te zijn bij de organisatie. De teamcaptain draagt het shirt De
Slag om Losser.
De organisatie voert alle communicatie met een team per email of WhatsApp en uitsluitend
met de teamcaptain.
Een team is gerechtigd tot deelname, wanneer het een email- bevestiging van inschrijving
heeft ontvangen van de organisatie.
Elk team heeft een “thuisadres” van waaruit tijdens de kwis wordt gewerkt. Dit kan een
woonadres, horecalocatie, sportkantine e.d. zijn. Deze plek bevindt zich in gemeente
Losser.
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Aan deelname aan deze kwis is geen leeftijdsgrens verbonden. Iedereen mag meedoen.
Maar wanneer er opdrachten zijn die, wettelijk gezien, om een minimumleeftijd vragen
wordt geacht dat dit bekend is en dien je je hieraan te houden.

Inschrijving
Een team kan zich alleen aanmelden door zich in te schrijven via het inschrijfformulier via
de website (www.hallolosser.nl/slagomlosser). De naam van de teamcaptain, mailadres,
telefoonnummer en een eigen (ludieke) teamnaam moeten worden vermeld. Het formulier
dient binnen de inschrijvingstermijn verstuurd te worden.
De stichting behoudt zich het recht voor om de aanmelding te weigeren wanneer zich
(aantal) betalende teams hebben aangemeld.
Het inschrijfgeld bedraagt € 50. Inschrijving is pas definitief wanneer dit bedrag is betaald.

Deelnemen
De stichting stelt het kwisboek met vragen en opdrachten samen. Ieder team ontvangt bij
de start van de kwis op 24 september 2022 een tas met daarin een exemplaar van het
kwisboek en andere benodigdheden.
De organisatie is gerechtigd teams van verdere deelname uit te sluiten wanneer zij hun
vragenbundel niet tijdig ophalen. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte
kosten niet van toepassing.
Puntentoekenning, uitslag en prijzen
De gegeven antwoorden worden door de organisatie tussen 24 september en 1 oktober
2022 nagekeken. Voor elke goed beantwoorde vraag worden punten toegekend.
Alle deelnemende teams worden in de uitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het
totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijd of niet volgens de
spelregels hebben ingeleverd worden niet in de uitslag opgenomen.
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De uitslag van de Slag om Losser is bindend en staat niet ter discussie en over de uitslag
wordt niet gecorrespondeerd. De uitslag wordt tijdens een feestavond (‘Vrienden van de
Slag om Losser) op 1 oktober 2022 bekendgemaakt.
De eerste prijs is € 2.000,-- € 1.500,-- voor het goede doel en € 500,-- voor het team.
De tweede prijs is € 1.250,--

€ 1.000,-- voor het goede doel en € 250,-- voor het team.

De derde prijs is €

€

650,--

500,-- voor het goede doel en € 150,-- voor het team.

Alle deelnemers hebben een goed doel opgegeven waarvoor men de strijd aangaat.
Wanneer dit goede doel geen ANBI-status heeft, behoudt de stichting HalloLosser zich het
recht voor om het genoemde doel te controleren en anderszins te besluiten.
De start van de Kwis “De Slag om Losser”
Op 24 september om 12.00 uur wordt (alleen) de teamcaptain (of een plaatsvervanger)
verwacht in Grand café Smit Brinkstraat 36 7581 GD Losser. Daar ontvangt hij/zij na een
korte toelichting de kwistas met daarin de kwisbundel en andere benodigdheden.
Op 15 september worden aan de teamcaptains of hun vervanger op hoofdlijnen de
spelregels doorgenomen en nadere instructies en tips gegeven. De spelregels en tips die in
het kwisboek zijn opgenomen zijn van toepassing voor de kwis.
Het team draagt er zorg voor dat de tas met het kwisboek en andere uit de opdrachten
voortvloeiende attributen uiterlijk op 24 september 2022 om 19.30 uur zijn ingeleverd. Het
inleveradres is: Grand café Smit. Na deze (exacte) tijd ingeleverde kwisboeken zijn buiten
mededinging.
Ieder team dient zijn teamnaam in blokletters op de pagina van het team in te vullen. De
antwoorden worden in het kwisboek ingevuld. Daarvoor is bij elke vraag (een lichtgeel
antwoordblok) ruimte gereserveerd.
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De pagina’s in het kwisboek zijn genummerd. Lever het in dezelfde volgorde weer in. Wij
kennen geen punten toe aan niet of slecht leesbare antwoorden. Het kwisboek met
antwoorden gaat in de weken na 24 september 2022 digitaal (www.Hallolosser.nl).
Let op de veiligheid van jezelf, maar zeker ook van anderen, wanneer je op pad gaat.
Gebruik de fiets of ga te voet. Gebruik van auto’s is niet toegestaan.

Feestavond
Op zaterdag 1 oktober zal er in het Openlucht-theater van Losser een feestavond met live
muziek voor de Vrienden van de Slag om Losser worden georganiseerd. Deze avond is
voor de deelnemende teams, vrijwilligers en sponsoren gratis toegankelijk. Andere
belangstellenden zijn ook welkom, hiervoor geldt een toegangsprijs van € 5,-- p.p.
In de loop van de avond wordt de uitslag bekendgemaakt. Meer informatie over deze
feestavond kun je tussen 24 september en 1 oktober vinden op de site van Hallolosser.nl

Tips.
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Zorg dat je wifi op de thuisbasis in orde is. Ook wanneer er meerdere PC’s en/of
mobiele telefoons in gebruik zijn
Wanneer je handschrift niet duidelijk is, gebruik dan blokletters.
Surfen op de pc is natuurlijk handig, maar onderschat ook de parate kennis van een
gevarieerd samengesteld team niet.
De stippellijntjes zijn niet altijd leidend voor het aantal antwoorden.
De afstanden naar locaties zijn vanuit Centrum van Losser maximaal 3, 5 km.

Opdrachten op locatie

1.

Scoren met tennisballen

Deze opdracht vraagt behendigheid met tennisracket en ballen.
Sla met een racket 10 tennisballen richting een drietal op een muur geschilderde cirkels, waarmee
je punten kunt scoren.
Moeilijkheidsgraad opdracht
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

Eenvoudig
Gemiddelde inspanning
Inspannend/goede conditie wenselijk
Zeer inspannend/goede conditie vereist

Aantal deelnemers
Voor deze opdracht is slechts 1 deelnemer van het team nodig.
Locatie
Deze opdracht wordt uitgevoerd bij de Losserse Tennis Club, Smalmaatstraat 42A in Losser. Bij
de ingang ga je direct naar links. Daar is een “tenniskooi”. Je vindt daar ook de banners van de
Slag om Losser.

12

Toe te passen score
Ieder cirkel kent een puntenscore. Hoe groter de cirkel hoe lager de score. De score wordt
bepaald door het aantal ballen dat de een bepaalde cirkel heeft geraakt. De kleinste opening
levert 50 punten op. De middelste opening 30 punten en de grootste opening levert 10 punten op.
Indien geen bal door een opening is gegaan is de score 0 punten.

Deze opdracht is mogelijk gemaakt door:
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2.

5 minuten fietsen

Leg binnen 5 minuten een zo groot mogelijke afstand af op een hometrainer.
Moeilijkheidsgraad opdracht
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

Eenvoudig
Gemiddelde inspanning
Inspannend/goede conditie wenselijk
Zeer inspannend/goede conditie vereist

Aantal deelnemers
Voor deze opdracht zijn twee deelnemers van een team nodig.
Locatie
Deze opdracht wordt uitgevoerd bij de Sport Fabrik, Smitsbreeweg 8, Losser.
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Toe te passen score

Het aantal kilometers van beide teamleden worden bij elkaar opgeteld en omgezet in een
puntenscore. Het maximaal aantal te behalen punten bedraagt het aantal deelnemende teams x
10. Bij bijvoorbeeld 20 teams is de max. score 200 punten. Bij gelijk aantal kilometers wordt
hetzelfde aantal punten toegekend.

Deze opdracht wordt mogelijk gemaakt door:
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3.

Hindernisbaan Dinkel Survival Runners

Ben je sportief? Durf je de uitdaging aan?
Neem dan de vijf hindernissen op de hindernisbaan van de DinkelSurvivalRunners.
Moeilijkheidsgraad opdracht
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

Eenvoudig
Gemiddelde inspanning
Inspannend/goede conditie wenselijk
Zeer inspannend/goede conditie vereist

Aantal deelnemers
Heeft jullie team 2 sportieve deelnemers. Dan mogen zij zich melden.

Locatie
Deze opdracht wordt uitgevoerd op de hindernisbaan van de DinkelSurvivalRunners, aan de
Smalmaatstraat 42C in Losser. Neem hiervoor de ingang tegenover café Heideman.
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Kleding
Voor deze opdracht wordt het dragen van een lange trainingsbroek en sportschoenen aanbevolen.
Toe te passen score
Beide teamleden melden zich bij de ingang. De teamleden ontvangen een knipkaart. Deze
knipkaart wordt meegenomen tijdens het nemen van de hindernissen. Op het moment dat men
start met de hindernissen wordt de starttijd geregistreerd. Beide teamleden werken de
hindernissen af. Nadat men gereed is meldt men zich af, waarna de eindtijd van beide teamleden
wordt vastgelegd. Deelnemers mogen elkaar helpen om een hindernis te voltooien. Beide
teamleden dienen de hindernis te nemen en bij het niet lukken, mag men het net zo vaak proberen
als mijn wil. Uiteraard loopt de tijd. Wordt de hindernis niet gehaald, dan krijgt het team een knip in
de knipkaart. Een gemiste hindernis levert per persoon 5 min. straftijd op. Dus elke knip in de
knipkaart gezet is 5 min. erbij op. Het maximaal aantal te behalen punten bedraagt het aantal
deelnemende teams x 10. Bij bijvoorbeeld 20 teams is de max. score 200 punten. De
geregistreerde tijd levert punten op die door het wedstrijdsecretariaat van de Slag om Losser op
een later tijdstip voor elk team worden toegekend.

Waarschuwing
Hoewel deze hindernissen gemiddeld genomen door eenieder in goede gezondheid uitgevoerd
zou kunnen worden, is het verstandig hier deelnemers aan te laten deelnemen die een redelijke
tot goede conditie hebben. Daarom wordt wellicht ten overvloede vermeld dat deelname aan deze
opdracht op eigen risico geschiedt.

Deze opdracht is mogelijk gemaakt door:
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5.

4. Herkennen van verschillende houtsoorten
Ook de vakmensen komen aan bod, hetzij professioneel, hetzij als hobbyist. Probeer de 6
verschillende houtsoorten die getoond worden te herkennen en te benoemen.
Moeilijkheidsgraad opdracht
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

Eenvoudig
Gemiddelde inspanning
Inspannend/goede conditie wenselijk
Zeer inspannend/goede conditie vereist

Aantal deelnemers
Voor deze opdracht is 1 deelnemer nodig.
Locatie
Deze opdracht wordt uitgevoerd bij Buitengoed by Kühlkamp, De Pol 1, Losser.
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Toe te passen score
Voor elke houtsoort die herkend wordt kan 10 punten worden verdiend. De totale score is 60
punten.

Deze opdracht wordt mogelijk gemaakt door:
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5.

Aardappelen afwegen

Kun je goed een gewicht schatten? Laat het maar eens zien!
Verzamel aardappelen in een emmer tot een gewicht van 7,5 kilogram.
Moeilijkheidsgraad opdracht
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

Eenvoudig
Gemiddelde inspanning
Inspannend/goede conditie wenselijk
Zeer inspannend/goede conditie vereist

Aantal deelnemers
Voor deze opdracht hoeft slechts 1 deelnemer van het team zich te melden.
Locatie
Voor deze opdracht is een kraam ingericht op de boerenmarkt.
De te behalen score
Wil je weten hoeveel punten je hiervoor kunt verdienen. Zie daarvoor onderstaande tabel. De
score hangt af van hoe dicht men het gewicht van 7,5 kg. benaderd heeft.
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Bij een gewicht tussen:
5 kg en 5,5 kg
10 punten

7,5 kg en 8 kg

50 punten

5,5 kg en 6 kg

20 punten

8 kg en 8,5 kg

40 punten

6 kg en 6,5 kg

30 punten

8,5 kg en 9 kg

30 punten

6,5 kg en 7 kg

40 punten

9 kg en 9,5 kg

20 punten

7 kg en 7,5 kg

50 punten

9,5 kg en 10 kg

10 punten

Deze opdracht is mogelijk gemaakt door:
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6.

Johma weetjes

We lusten ze allemaal, de salades van Johma. Maar hebben we wel eens nagedacht wat er
allemaal bij komt kijken om dit te fabriceren? Met deze opdracht willen we eens kijken wat jullie
ervan weten. Beantwoord daarvoor de vijf vragen over Johma.
Moeilijkheidsgraad opdracht
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

Eenvoudig
Gemiddelde inspanning
Inspannend/goede conditie wenselijk
Zeer inspannend/goede conditie vereist

Aantal deelnemers
Voor deze opdracht kunnen 4 deelnemers van één team zich melden.
Locatie
Voor deze opdracht is een stand ingericht op de boerenmarkt.
De te behalen score
Voor de score op deze vragen wordt gekeken naar hoe dicht men bij het juiste antwoord zit. Hoe
dichter hoe hoger de score.

Deze opdracht is mogelijk gemaakt door:
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7.

Pokerspel

In bijgevoegde enveloppe hebben jullie 6 speelkaarten
gekregen.
Achterop de kaarten staat het Koninklijke Luchtmacht logo
en met een cijfer 1 t/m 3. Dit betekent dat er 3 kaartspellen in
omloop zijn.
Let op: Van alle spellen kaarten hebben we alle 2-en eruit
gehaald en zijn dus niet in gebruik. Er zal dus tijdens deze dag
geen enkele zwarte en rode 2 te vinden zijn.
Wat is nu de bedoeling?!?!
Alle teams hebben deze opdracht gekregen. Spaar in de
loop van de dag een zo hoog mogelijke pokerhand van 5
kaarten, door middel van het ruilen met andere teams.
Op de Boerenmarkt is een marktkraam aanwezig die de
hele dag als Centrale Ruilontmoeting dienstdoet.
Stop de 6 kaarten die je aan het eind van de dag bij elkaar hebt
verzameld in de enveloppe terug en lever deze met de tas in.
Doe een paperclip om de 5 kaarten waarmee jullie willen
scoren. De 6e kaart los erbij.
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Let op: Er zijn twee verschillende manieren om punten te
verdienen. Hieronder staan de te verdienen punten.
Wanneer je een hand van een en hetzelfde nummer
spelkaarten inlevert krijg je hiervoor een grotere beloning dan
wanneer je een hand hebt van meerdere verschillende
spellenkaarten bij elkaar.

Hand

Uit 1 spel
kaarten

Uit meerdere spel
kaarten

High kaart
Pair
2 pair
3 of a kind
Straight
Flush
Full House
4 of a kind
Straight flush
Royal flush

1 punt
15
25
30
32
35
39
42
45
50

n.v.t.
2
4
6
9
12
16
20
25
30

24

25

8.

Boerenmarkt

Gehuld in kleding uit vervlogen tijden struint de frivole madame Ludivine over de boerenmarkt.
Haar bijzondere jurk stamt uit het Pompoeniaanse tijdperk.
Ze hadden een eigen taal en de cijfers waren ook anders.
Het cijfer 1 was bijvoorbeeld pien en de 2 was oen. Vervolgens trio, katie, bes, soz, yedi, bam en
de negen was noen. De o; nix.
Madame Ludivine zal het jaartal van de jurk noemen ( natuurlijk in het Pompoeniaans) als je haar
juiste leeftijd in het Pompoeniaans raadt.
b. leeftijd Madame ………………
b. Jaartal jurk

9.

…………………

Teamfoto

Maak een foto waarop je als Team herkenbaar bent en maak de foto op een originele locatie. Hiermee kun
je extra punten verdienen.
App de foto naar nummer: 0643939031

10.

Spreekwoorden

Bedenk met je team een spreekwoord en vul deze hieronder in.
….................................................................................................................
…...................................................................................................................
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Maak een filmpje waarop jullie dit spreekwoord uitbeelden (je bepaalt zelf met hoeveel personen je dit wilt
doen). App het filmpje voor woensdag 28 september naar 0643939031.
De 5 teams die de hoogste scores hebben behaald op 24 september beelden het spreekwoord uit op 1
oktober tijdens de feestavond.
Hiermee kunnen extra punten behaald worden om zo de eindscore nog te beïnvloeden. Een jury
beoordeelt de opdracht tijdens de feestavond.

5. vragen en acties
Hoofdstuk 1- Eten en drinken

12. Wat is de bekendste cocktail op basis van rum en cola en ter ere waarvan?
…...............................................................................................
13. Wat eten de Spanjaarden om het nieuwe jaar in te luiden?
…...............................................................................................
14. En wat is de betekenis?
…...............................................................................................
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14. Wat zijn dit?

....................................................................
15. Van welk gerecht zijn dit de ingrediënten?
- 1 kilo aardappelen
- 1 ei
- 300gr. bloem
- Wat zout
….........................................................................................

16. Hieronder worden 5 planten en vogels afgebeeld, geef bij elk plaatje de bijbehorende straat uit
de gemeente Losser.

…........................... …...........................
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….........................

…............................ ….......................

…...............................

17. Welke cocktail wordt hier gemaakt?
-

15 ml citroensap
100 ml witte rum
1 kopje ijsblokjes
Extra aardbei voor garnering
150 gr. Aardbeien (liefst bevroren)

Naam cocktail.….................................................................
18. Hoeveel procent vruchtensap moet er in een waterijsje verwerkt zijn om van vruchten ijs te
mogen spreken?

...........................................................................
19. Hoe wordt een stof genoemd die 2 stoffen helpt mengen die normaal gesproken niet of
moeilijk mengbaar zijn?

..............................................................................................................................................

20. Stel, ik bereid een Libanees voorgerecht bestaande uit bulgur, gesneden tomaten, munt,
peterselie, uien en komijn. Vervolgens overgiet ik het geheel met olijfolie en citroensap. Wat heb ik
dan gemaakt?

........................................................
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21. in Losser kun je lekker eten. Bij welk restaurant hoort welke menukaart?

…………………………….

……………………………………………

………………………………………….
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22. Welke sterke drank krijg je na het destilleren van appelcider?
…....................................
23. Maki-sushi maak je door rijst en rauwe vis of groente op te rollen in wat?
…..............................................
24. Van welk dier zijn de ingrediënten van het befaamde Schotse gerecht "Haggis" afkomstig?

…......................................................................................
25.Van welke planten en bomen zijn onderstaande foto's?

………………
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26. Noem minstens 10 in de Lutte gevestigde Horeca bedrijven;

01……………………………………………………………………..
02……………………………………………………………………..
03……………………………………………………………………..
04……………………………………………………………………..
05……………………………………………………………………..
06……………………………………………………………………..
07……………………………………………………………………..
08……………………………………………………………………..
09……………………………………………………………………..
10……………………………………………………………………..

27. In welke steenvrucht vindt men de stoffen kopra en melk.
……………………………………………………….
28. Hoe wordt een jonge haring genoemd.
……………………………………………………….
29. Op welk snoepgoed stond de allereerste streepjescode ooit.
……………………………………………………………………..

30. Hoe wordt de wittige uitslag die op chocolade kan zitten genoemd
…………………………………………………………………………
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Hoofdstuk 2 - Weetjes.
31. Hoe heet iemand of hoe wordt iemands gedrag genoemd die zijn tafelgezelschap negeert door
het bezig zijn op de telefoon
………………………………………………………
32. Wat betekent spreekwoordelijk “Haarpijn”

……………………………………………
33. Waardoor is de millenniumbug veroorzaakt

…………………………………………………….
34. Hoe heten de twee vijvers in het Sterrebos

………………………………………………….
35. Hoe heet de steen die aan de Bentheimerstraat ligt bij de afslag Kruiseltlaan.

…………………………………………………………
36. Hoeveel gerechtshoven zijn er in ons land.

…………………………………………………….
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37. Met welke steensoort is de Tay Mahal afgewerkt? En uit welke plaats.

…………………………

……………………………………

38. Hoe oud is de Gildehaus- Dinkelroute.
………………………………………………..
39. Hoe heet het dorpsblad van Beuningen
…………………………………………………
40. Welke grot staat naast de kerk in De Lutte
……………………………………………….

41. Welk monument staat aan de Hanhofweg
………………………………………………..
42. Wat voor functie had het pand van Actief Twente in de jaren 70/80.
………………………………………………….
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43. Wat is een andere naam voor Hellehond
…………………………….....
44. Welke 5 routes horen bij het Twentse Blokje Om.
…………………………………………………………..
…............................................................................

….................................................................
….................................................................
….................................................................
45. Welke accommodatie was in 2017 de beste Bed & Breakfast van Nederland.

…………………………………………………………
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46. Welk land bood Albert Einstein het presidentschap aan en in welk jaar?
…………………………………………………………………………
47. Wat is voor ons op aarde de dichtstbijzijnde ster.
…………………………………………………………………….
48. Wie was de eerste burgemeester van Losser. Naam en Jaartal.

………………………………………………………………

…......................................................................

49. In welke stad vind je de Spaanse Rijschool
……………………………………………………………….
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Aardrijkskunde
50. Hoe noemt men de wateren buiten de zeekust waar een land nog de staatsmacht kan
uitoefenen.

……………………………………………………………….
51. Voor welk eiland ligt de Nederlander als hij uitgeteld is.
……………………………………………………………….

52. In welk land stond het Vrijheidsbeeld het eerst.

…………………………………………………………..
53. In welk gebergte ligt het kasteel van Dracula.
……………………………………………………………….
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54. Welk anti-eiland is een tropisch wandkleedje.
…………………………………………………………

55. Uit welk werelddeel komt de aardappel oorspronkelijk.
……………………………………………………………..
56. Waar liggen de watervallen van Münchhausen.
…………………………………………………………..
57. Welke stad wordt er met de oranje kleur in Monopoly aangeduid.

………………………………………………………………………..
58. Waarvan zijn Transvaal en OranjeVrijstaat provincies.
………………………………………………………………
59. Wanneer zijn de eerste stenen huizen in Nederland gebouwd?
…………………………………………………………………..
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60. Zet deze Noordse landen op volgorde van ligging en begin met het vaste land dat het meest
westelijk ligt.
…………………………………………………………………

61. Welke stad in Holland kreeg als eerste stadsrechten.
………………………………………………………………

62. In welke stad brandde het Olympische vuur voor het eerst.
……………………………………………………………………..
63. Welke Nederlandse gemeente heeft als enige geen voetbalvereniging.
…………………………………………………………………………….
64. Hoeveel inwoners heeft de gemeente Losser en hoeveel zijn er man en vrouw
(Stand op 24 september 2022)
………………………………………………………………………..
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De Dinkel en haar beken.
65. Hoeveel beken, met vastgelegde namen vloeien op een natuurlijke wijze binnen onze
gemeentegrenzen in de Dinkel
En benoem de erkende namen van deze beken (vanaf grens bij de Glane tot de gemeentegrens
van Dinkelland bij Beuningen)
…...............................................

…...............................................

…................................................

…................................................

…................................................

…................................................

…..................................................

…................................................

…..................................................

….....................................................

66. Welke “letter” komt niet voor in de namen van de 52 staten van de Verenigde Staten van
Amerika

………………………………………………………………………..
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Hoofdstuk 3. Wetenschap en Natuur
67. Waarmee poetst een soldaat zijn schoenen.
…………………………………………………
68. Welk levend wezen vloog als eerste per kunstmaan om de aarde.

…………………………………………………….
69. Hoe heet het eerste vliegtuig dat, zonder bij te tanken, non-stop om de aarde vloog.
………………………………………………………

70. Hoe heet het grootste zoogdier met tanden.
…………………………………………………………
71. Wat was het verschil tussen de eerste vogels en hun voorgangers, de vliegende reptielen.
………………………………………………………...
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72. Hoe lang in tijd, kan een larf van eendagsvlieg larf zijn.
………………………………………………………..

73. Wat is de op één na hardste stof.
………………………………………………………

74. Welk gebouw staat elk jaar 8mm meer uit het lood.
………………………………………………………..

75. Welk guldenbiljet werd ook wel aangeduid met een vuurtoren.
…………………………………………………………………………
76. Hoe heet de taal die in 1887 door een joods oogarts werd bedacht om de taalbarrières
voorgoed te laten verdwijnen?
a. Sranantonga b. Esperanto

c. Hindi

……………………………………………………
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77. Wat zijn de namen van onderstaande struiken/ bomen?

Foto 1

Foto 2

43

Foto 3

Foto 1 …………………………………………
Foto 2 …………………………………………
Foto 3 …………………………………………
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78. Wat is de naam van de boom op onderstaande foto (meerdere namen mogelijk).

…...................................................................................................

Noem drie straten en huisnummers waar deze boom staat in Losser.
Straat 1: …………………….................... Bij huisnummer……....
Straat 2: …………………………………. Bij huisnummer……….
Straat 3: ………………………………...... Bij huisnummer……….
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Hoofdstuk 4- Kunst en cultuur
De Steenfabriek

79. Wie was de eerste eigenaar van de Steenfabriek?
….............................................................

80. Wie is de man hieronder op de foto? Hij was de tweede eigenaar van de steenfabriek
….........................................................
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81. Hoe hoog is de schoorsteen van de ringoven?
…......................................
82. Hoeveel ingangen heeft de ringoven? Deze zijn ten dele dicht gemetseld.
….......…..................................................................................
83. Hoe heten de bakstenen die gemaakt werden bij de steenfabriek de Werklust in de
volksmond?
…......................................................................................
84. Bij de steenfabriek loopt een smalspoor.
a. Wat is smalspoor?
b. hoe breed is het spoor bij de steenfabriek in millimeters?
a…...............................................................................
b…...............................................................................

85. Wat is de temperatuur waarop de bakstenen in de ringoven van steenfabriek de Werklust
gebakken werden? (Bij benadering 100 gr. -, 100 graden +)
….................................................................................

86. Op welk adres heeft de familie Osse (w.o. ook de gebroeders Osse, eigenaren van
steenfabriek) gewoond.
…..............................................
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87. In welk jaar is het huis gebouwd? Dit te lezen is op de gedenksteen in de muur.

.................................................................
88. Waar komt de familie Osse vandaan?

…..............................................................
89. Waar staat dit beeldje, jongetje met bal?
.........................................................................
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90. Naar aanleiding waarvan staan de koeien op deze plek?
…............................................................

91. Van welke kunstenaar uit Overdinkel is dit bronzen beeldje?
……………………………………………………………………….
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92. Waar is het tafereel op onderstaande foto gesitueerd, wat is de kunstvorm en wat wordt hier
uitgebeeld?

a. Plek ………………………………………………….
b. Kunstvorm………………………………………………
c. Uitbeelding ……………………………………………..
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93. Wat is de naam van dit beeld?

….........................................
a. Waar staat dit beeld?
…..........................................
b. Wie is de kunstenaar van dit beeld ?
…......................................
Wat is de betekenis van dit beeld ?
….................................................................
C.
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94. Wie zijn dit, waar staan ze en welk beroep oefende ze uit?

…...............................................
….................................................
…...................................................

95. In welke plaats is onderstaande foto te vinden en wat stelt het voor?

…...............................................
…..............................................
…................................................
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96. Welk monument is dit, waar staat het en wie heeft dit werk gemaakt?

….................................
…................................
…...................................

97. Welke in Losser geboren architect heeft dit gebouw in Amsterdam, het Concertgebouw
ontworpen?
…............................................
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98. Waar staat dit pictogram voor en waar houden zij zich mee bezig?

…..............................................
…....................................................

99. Waar staat dit gebouw en wat is de naam hiervan?
…......................................
…......................................

100. Welke Lossers keramist heeft deze werken gemaakt?
….................................................
101. Wie was in de jaren 70/80 huisschilder/ kunstenaar van ons dorp?
………………………………………………
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102. Waar heeft hij een expositie gehad na zijn overlijden?
…......................................................
103. Wanneer was deze expositie
….............................................
104. Wie waren de oprichters van de 'Vlindermarkt'?
….......................................
...........................................
..............................................
105. Van wanneer tot wanneer was de 'vlindermarkt'?
….............................................

106. Wat is de naam van het kunstwerk van de '2 nonnen' in de voortuin van Oldenhove?
….........................................
107. Wie is de kunstenaar?
…..........................................
108. Wanneer is het kunstwerk geplaatst?
…......................................
109. Wie had in 2021 een aangrijpende kunstexpositie over Kanker in Losser?
…................................................
110. Wat was het Lugt kasteel?
….............................................
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111. Wanneer was de Laga in Losser?
…...........................................
112. Noem 4 'parels' van de Laga?
…................................
…................................
…................................
…..................................

113. Welk kunstwerk had de laga?
…........................................
114. Wie was de grootste tekenaar van de Carnavals wagens in Losser?

….........................................
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115. Van wie is het kunstwerk 'Weerzien'?

….....................................
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116. Waar staan onderstaande beelden?

…...............................

117. Wat beelden deze beelden uit?

…..................................
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118. Door wie is deze muurschildering gemaakt?

….........................
119. Waar hangt deze?
…...........................................
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Hoofdstuk 5- Film, tv, muziek en vermaak

120. Wat is de bekendste zin uit de film: Op hoop van Zegen?

…..........................................
a. Waar wordt hierbij op gedoeld?

…...............................................................

121. Voor welk merk chocolade zat Adéle Bloemendaal in het bubbelbad.

…………………………………………………………………..
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122. Deze 5 dames hebben als Playmate in de Nederlandse Playboy gestaan. Wie zijn deze
dames en in welk jaar stonden ze in de Playboy

Wie

jaar

1 …..............................
2 .................................
3 .................................

...........................
...........................
...........................

4 ….............................
5 .................................

…........................
…........................

123. In 1980 in een sketch doet Toon Hermans verschillende vogels na wat is de 2e vogel die hij
nadoet en is de cabaret prijs naar vernoemd?
…...................................................................
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124. Van welk liedje is dit het bladmuziek?

…...............................................................

125. Welke tekenfilmvogel zegt slechts Beep Beep ?
…..............................................................
126. Welke acteur zei in de eerste superman film: "ik heb ze jou gestuurd mijn zoon"
…........................................................
127. Wat zocht Gerard Cox wanhopig in de branding?
…................................................
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128. Met wie was Olijfje uit de tekenfilmserie “Popeye” getrouwd.

………………………………………………………………..

129. Wat was de geheime naam van de Mexicaan Don Diego de la Vega?
…........................................................
130. Welk perzikengerecht werd genoemd naar een beroemde opera zangeres?
….............................
131. Hoe heette Beuningen in de serie van “Jonge Leu en Oale Groond “
….....................................
132. In welk land werd de film van Ben Hur verboden omdat een Romein de beroemde wagenrace
verloor.

……...............................................
133. Welke Franstalige prinses is een zangcarrière begonnen.

…………………………………………………………………
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134. Welke muzikale happening in 1969 was het begin van de moderne pop-periode.
…………………………………………………………………………….

135. Welke theaterkunstenaar kocht 24 rozen voor jou.
………………………………………………………………..
136. Welke Nederlandse cabaretier is meester in de rechten.
……………………………………………………………….
137. Welke slechte broers worden steevast door Lucky Luke verslagen.
……………………………………………………………….
138. Hoe heette het door Adam Curry gepresenteerde popprogramma van Veronica.

…………………………………………………………………
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139. Wie zijn de zangers van de LP Hengstenbal.

…………………………………………………………
140. Welke kleur hebben platen die gemaakt zijn van illegale opnamen.
……………………………………………………………………..
141. Welke poes droeg zeer hoog schoeisel.
………………………………………………………………
142. Uit welk materiaal bestaat een Oscar Award voor 92.5%.
………………………………………………………………….
143. Aan wie is de animatiefilm “Happy Feet” opgedragen.

……………………………………………………………….
144. Sinds welk jaar is GTST op de TV te zien.
……………………………………………………………
145. In welk gebouw vind je onder andere juffrouw Tinie, Karin de Groot en Chantal van de
Kerkhoff.
……………………………………………………………………..
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146. Welke serie is lichtelijk gebaseerd op de boeken van Kathie Reichs.
………………………………………………………………………….

147. Hoe heet de dochter van Madonna.
……………………………………………………………………..
148. Van wie is Sasha Fierce het alter ego.
…………………………………………………………………….
149. Welk nummer stond bij de eerste Top 40 op nummer één.
…………………………………………………………………..

150. In welk tv-programma is het Mariabeeld van de Rondweg geweest?

151. Jullie hebben een link ontvangen met 5 geluidsfragmenten ontvangen via WhatsApp.
Hoe heet de band/ zanger en hoe heet het nummer?

1….......................................

…............................................

2….......................................

….............................................

3….......................................

…............................................

4….......................................

….............................................

5….......................................

…............................................
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Carnaval

152. Wanneer werd in Losser de eerste georganiseerde carnavalsoptocht gehouden?
…..............................
153. In welk jaar werden de Gaffel Aoskes als overkoepelend orgaan van de
carnavalsverenigingen op gericht?
…...............................
154. Wat is een Gaffel?
…................................................................................................
155. Wat is een Aoske?
…...........................................
156. Wie waren de eerste 3 aangesloten verenigingen?

…...............................
…...............................
…...............................
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157. Hoeveel prinsessen hebben de Gaffel Oaskes gekend? en wie?
….................................................
…..............................................
158. Wanneer en aan wie werd de eerste Orde van Verdienste uitgereikt?
…..............................................
…...............................................
159. Op welke bijzondere wijze werd de prins van 1967 en de prins van 1968 losser
binnengereden?
…............................................
160. Welke gemeente in Overijssel heeft geen carnavalsvereniging gekend?
…................................................
161. Waar staat het woord carnaval voor en wat betekent dit?
…........................................................................................
.........................................................................................

162. Van wie was het ‘’Gaffel Aoskes lied’’ het prinsenlied?
….........................................
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163. Wanneer is het “Sterrengala” voor het eerst in de Fakkel georganiseerd?
…..........................
164. Hoeveel prinsen uit Losser kwamen er uit De Lutte? , wie waren dat en in welk jaar waren ze
prins?
…..........................................
prins
jaartal
….......................... …............................................
…..........................

…............................................

….........................

…............................................

165. Wie was de laatste prins uit Overdinkel? En in welk jaar was hij Prins Carnaval
…................................
…................................

166. Wat was er voorheen op de plek van de loodsen van de Gaffel Aoskes?
…..............................................
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Hoofdstuk 5- Wie wat waar en welke

167. Bepaal aan de hand van bovenstaande foto welk historisch instrument dit is en hoe het in de
Losserse volksmond wordt genoemd?
….........................................................................................................................................................
168. Hoe vaak komt het woord “in” voor op het tekstbord bij de herdenkingsteen van Majoor Henk
Brinkgreve?
…................................................................................................................................................................................

70

Foto 1

Foto 2

169. Vreemde Europese verkeer en veilig verkeersborden. Uit welk land komen deze borden?
1) Foto 1 Keuze uit Frankrijk, Italie, of Spanje
2) Foto 2 Keuze uit Portugal, Spanje of Frankrijk

170. Schuin tegenover het clubgebouw van de klootschietersvereniging Java staat een metalen hek.
Hoeveel paarden zijn hierop afgebeeld?
…...................................................................................................................................................................
171. Welk voorwerp, stuk gereedschap, beeldt het uithangbord boven deur 1C van de steenfabriek Osse
uit?
...............................................................................................................................................................

71

l
172. Dit prachtige gedicht hangt in een Mariakapel in Losser. Aan welke weg staat deze
Mariakapel.
…..............................................................................................................................................................
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173. Dit bordje staat bij de brug over de Dinkel. Hoe heet de weg waarin deze Dinkelbrug zich
bevindt?
….........................................................................................................................................................
.................
174. In de Vogel kijkhut hangt een foto van een aalscholver die een behoorlijke snoek gevangen
heeft. Wie is de fotograaf van deze mooie foto?
….........................................................................................................................................................................
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175. Bij de uitkijktoren in de zandbergen liggen keien van formaat. Hoeveel keien liggen er?
.......................................................................................................................................................

176. In welke straten in Losser liggen Stolpersteine en voor welke families zijn deze geplaatst?

…...............................................................

…………………………………….

…...............................................................

…………………………………….

…...............................................................

…………………………………….

…...............................................................

……………………………………..
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177. Op welk pad wordt hier gefietst?
…..................................................................................................................

75

178. Aan welk pand in Losser vind je dit huisnummer?
…..................................................................................
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179. Waarvoor diende dit torentje op het Teylershuis?
…................................................................................................
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180. Op welk pand staat deze windwijzer met daarop Sinterklaas?
…........................................................................................................
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181. Waar bevindt zich dit steegje ?
…................................................................................................................

182. In welke straat staat dit pand ?
….................................................................................................
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183. In welk gebouw is deze sluitsteen aangebracht?
…...................................................................

184. Waar bevinden zich deze gevels ?
…......................................................

80

185. Langs welk pad staat deze haag ?
…......................................................................

186. Welke winkelier was hier gevestigd in 1932 ?
…...................................................................................

81

187. Waar staat dit kruis?
….........................................................................................

188. Wat is de straatnaam waar je dit ornament kunt vinden?
….................................................................................................
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189. Waar is dit venster in Losser?
…........................................................

190. Waar staat dit gebouwtje?
….............................................................................................
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191. Van welke tuin is dit een foto ?
…..........................................................................
192. Hoeveel winkels zijn er gevestigd in Beuningen?

…......................................................................................
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193. In welke straat staat dit speeltoestel ?
….................................................................................

194. Vanaf welke weg is deze particuliere kapel zichtbaar?
…............................................................................
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195. In welk jaar werd winkelcentrum de Brink geopend?
….....................
196. Noem minstens 10 winkels in Losser die niet meer bestaan (geen supermarkten)
…...................................................

…...................................................................

…...................................................

…...................................................................

…...................................................

…...................................................................

…...................................................

…...................................................................

…...................................................

…...................................................................

…...................................................

…..................................................................

197. Welke supermarkten zijn er in Losser gevestigd en gevestigd geweest?
….....................................................................................
…..........................................................................
….......................................................................................
…...........................................................................
….......................................................................................
…..............................................................................
….......................................................................................
…..............................................................................
…......................................................................................
…...............................................................................
…........................................................................................
….................................................................................
198. Waar staat de afkorting CML voor? En in welk jaar is het CML opgericht?
…...........................................
...................................................
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199. In welk jaar is Auto Reuvers naar Losser verhuisd?
A: waar waren ze eerst gevestigd en
B: wat was, voorheen gevestigd in het huidige pand?
…...........................................
…...................................
…................................................

200. Van welk pand is deze gevel?
…................................................................................................
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201. Waar in Losser vind je deze gevels /ornamenten aan een woonhuis/pand?

Foto 1

Foto 2

Foto 3
Foto 1 Straat: huisnummer….......................................................................................................
Foto 2 Straat: huisnummer….....................................................................................................
Foto 3 Straat: huisnummer….....................................................................................................
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202. Wat betekenen de twee kunstwerken voor en naast het gemeentehuis?

Foto 1

Foto 2

Foto 1.....................................................................................
Foto 2.....................................................................................
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203. Hallo Losser
Wie heeft Hallo Losser opgericht ? …………………………..…………………..................
Wanneer is Hallo Losser opgericht?……………………….…..……………....................
Wie is op dit moment de voorzitter van Hallo Losser ?……………………….....................
Wie zijn de bestuursleden van Hallo Losser?
…………………………………………………….
….......................................................................
….......................................................................
….......................................................................
…........................................................................

204. Wie loopt er van Hallo Losser vaak door het dorp met een hoed op
….................................................
205. Noem zoveel mogelijk textielwinkels in de bebouwde kom van Losser in de periode vanaf
1950 tot 1970. Naam en de straat.
…………………………………………………..

…......................................................................

…………………………………………………..

…........................................................................

…………………………………………………..

…........................................................................

…………………………………………………..

…........................................................................

…………………………………………………… ...........................................................................
…………………………………………………… …........................................................................
…………………………………………………... ….........................................................................
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206. Noem zoveel mogelijk Horeca zaken die rond 1965 aan de Gronausestraat vanaf de RK.Kerk
tot aan de grens in de Glane gevestigd waren.
Naam

Omschrijving locatie

……………………………..............

…...............................................................................................

……………………………………...

…...............................................................................................

….......................................................

…................................................................................................

….........................................................

,….................................................................................................

…............................................................

…......................................................................................................

…............................................................

….........................................................................................................

…...........................................................

….........................................................................................................

…..........................................................

…...........................................................................................................

…..............................................................

….........................................................................................................

Hoofdstuk 6- Vroeger of Later

207. Hoe heet het kruideniersechtpaar op deze foto?

.............................................................................................................................................................................
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208. Wie is deze huisarts en de hoeveelste huisarts was hij in Losser?

…...........................................
…...................................................

209. Wie is de man op onderstaande foto en waar begon deze man zijn loopbaan?

…......................................................
…...............................................................................................
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210. Wat is de achternaam van deze meneer en waar was hij vaak te vinden in zijn vrije tijd?
…............................................................................
…...........................................................................

211. Wie is de man op de foto en waar stond zijn ouderlijk huis?

…...............................................................................................
…................................................................................................
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212. Dit huis stond vroeger aan de Markt B 184 in Losser. Hoe heet deze straat na 1953?

…....................................................................................................
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213. Wie werd er in de tijd van de bloei van de textiel “de Graaf” genoemd?

.................................................................................

214. Op welke plek staat dit grafmonument nu?

……………………………………………………………..

95

Hoofdstuk 7- Puzzelen

215. Volg het doolhof en geef de zin die je kunt vinden.

…...............................................................................................................................

216. Los onderstaande rebus op.

‘+😼-at 🐄e=m 🐄-k+t l+🐂-s+⭐t=s 💴y ⛅-er+t 👨m=v 🍳e=n+🐂o=k
....................................................................................................................
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217. Los onderstaand raadsel op.

…......................................
.................................................................................................

218. Breinbreker

Een muis zit vast in een boekenkast. Hij eet zich een rechte weg door een tiendelige encyclopedie
die in de boekenkast staat. Elk deel bestaat uit duizend pagina’s. De muis begint aan de voorkant
van het eerste deel en eindigt op de achterkant van het laatste deel.
Van hoeveel pagina’s heeft de muis gegeten?
…..................................................
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219. Bij de geboorte van Brian in Los Angeles Californië, kreeg deze baby 8 oma’s en opa’s. Geef
in het kort weer hoe dit kan.
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................

220. Maak onderstaande cijferreeksen. Welk getal hoort er op de lege plek.

…............

98

…...............

…...............

.................
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….............

…............

…...........

100

..................

101

221. Van welke winkeliers zijn onderstaande logo's?

1e Rij
2e Rij
3e Rij
4e Rij
5e Rij

102

222.

103

Hoofstuk 8- Praatjes

223. Maak aan de hand van een rijmpje van minimaal vier en maximaal acht regels waarom
Losser je favoriete plek is?

…........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
Eponiemen en spreekwoorden
224. Wat is een eponiem?

…...............................................................................................
225. Hieronder volgen tien woorden waarvan er twee geen eponiem zijn, welke?
Freudiaanse verspreking - Kemalisme - lego - macadamweg- onaneren- muesli- paniek- Romesilhouet- Boycot.
1...............................................

104

2............................................

226. Bij onderstaande 8 spreekwoorden zijn de klinkers weggelaten.
Hoe luiden de spreekwoorden?
WZGTMTKBZGGN
….....................................................................................................................................
LDRGTNPNGDNRNGHTSNBLFTNLLKDN ….
.........................................................................................................................................
HTZJNSTRKBNNDDWLDKNNNDRGN
….....................................................................................................................................
HGBMNVNGNVLWND
….....................................................................................................................................
NKTNHTDNKRMKTRRSPRNGN
..........................................................................................................................................
NTGSCHTNSLTJDMS
….......................................................................................................................................
WTDBRNTKNTDTVRTHJNT
….......................................................................................................................................
WHTLTSTLCHTLCHTHTBST
….....................................................................................................................................................
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Twents met een knipoog

227. Wat betekenen onderstaande spreekwoorden en woorden?
A'j omt geald trouwt bint, he'j ne koo in n stal en n veark'n in berre
….................................................................................................................................
A'jt earste knoopsgat mist, krie'jt buis nich too
…...................................................................................................................................
De binn'n band d'r aardig deur
…....................................................................................................................................
Nen boer zet gin vee op stal as hee d'r gin heuj veur hef (
…......................................................................................................................................
Better één de nöast oe geet as twee dee achter oe an loopt.

…...................................................................................................................
Hee heft hemd kort voor de boks zitten
…........................................................................................................................................
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228. Hoe noemen ze in de Lutte een meikever? En in Beuningen?
…........................................

.........................................................

229. Wat is de betekenis van de onderstaande woorden.?
Strabaant wief
…...........................................................................
Keutelpad
…...........................................................................
Kaal
…...........................................................................
Drietebuul/ Schroetbalg
…..........................................................................
Schuier'n
…...........................................................................
Kottelvolk
…............................................................................
Huulbessem
…............................................................................
Frad'n/ Oas
...............................................................................
Basse
….............................................................................
Ricketpoal
….............................................................................
Oagenbössel
….............................................................................
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Slof
….............................................................................
Sloerig
…...............................................................................................

Schoefkoar
…..............................................................................................

230. Wat betekent Zwak?
A. Broos
B. Laf
C. Lenig
…............................................

231. Wat is de betekenis van Söknvolk ?
A. Arbeidsmigranten uit Drenthe
B. Suffig iemand
S. Mensen van lagere sociale klasse
…..........................................................

232. Wat betekent het volgende gezegde? A’j ginnen kop hebt, kö’j ok nich oet ‘t raam kiekn
A. Hij heeft alleen oog voor zichzelf
B. Een goed gelovig, naïef, onnozel iemand
C. Wie niets heeft te bieden, krijgt niets voor elkaar
…..................................................................................................................................
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233. Wat betekent Gaffel?
A. Grote mond
B. Vork met twee tanden
C. Driesprong van straten
…......................................................................................
234. Wat betekent Vessel?
A. Koeketting
B. Stalpaal
C. Textieldraden
…..................................................................
235. Wat is een Hannekemeaier ?
A. Bewoner van het Hannekerveld

B. Landarbeider
C. Pachtboer in het Hannekerveld
…............................................................................
236. Vertaal onderstaande zin vanuit het Braille:
…....................................................................................................................................

109

Annagrammen.
237. Maak van onderstaande letters een beroep, persoon of woord.
Welk beroep heeft deze man?
sid atta strensstan
….................................................

238. Welk beroep heeft deze persoon?
sanug stiltencolben
…............................................
239. Vorm het woord
broker dijde nier
…...............................
adem norm zicht
…...............................
heelt pacht routen
.....................................
Voetbalspeler van FC Twente
lallen run stars
….................................
Markante Lossernaar
…........................................
Beugel paan rij
….....................................
Wethouder van Losser
Asem je nasi vin
…...................................
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Hoofdstuk 9- Sponsorvragen
R & M Autoschade

240. Wat zijn de kosten van de reparatie van deze schade inclusief BTW?

een marge van 100,- erboven en 100,- eronder wordt als goed antwoord gerekend.
…....................................................................................................................
241. Op welke datum werd na een verbouwing, Jumbo de Jong, te Losser heropent?
…..................................................................................................................
242. Hoeveel parkeervakken telt de parkeerplaats aan de Brink voor de Jumbo vestiging?
…..................................................................................................................
243. Hoeveel jaar bestaat Tuincentrum Wolters dit jaar?
…..................................................................................................................

244. Hoeveel bezichtigingen heeft Makelaar Straatman in 2021 gedaan?
…..................................................................................................................
245. Van hoeveel verschillende merken worden door BUITENGOED by Kühlkamp producten
aangeboden?
…..................................................................................................................
246. Hoeveel bloemkolen heeft PLUS Bellers in 2021 verkocht?
…..................................................................................................................
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247. Bij de Welkoop in Losser staat een grote silo, hoe hoog is deze silo en wat zit hierin?
….................................................................................................................
248. Wat zijn de namen van de oprichters van Tuincentrum Wolters (toen nog Bloemenhuis
Wolters)?
…..................................................................................................................
249. Notaris Poppinghaus
In welk jaar is de 1e notaris in Losser begonnen?
Wat was zijn naam?
…..................................................................................................................
…..................................................................................................................
250. Welk materiaal is het meest gebruikt bij het nieuwe kantoor van Vlot?
…..................................................................................................................
251. Waarmee staat de hal van Cars and Stars Events aan de Industriestraat 1 in Losser
helemaal vol?
…....................................................................................................................
252. Heeft De Sport Fabrik meer of minder dan 1000 leden?
…....................................................................................................................
253. Waar komt de naam Bendy vandaan?
.......................................................................................................................

254. In welke plaatsen is Weusthuis Makelaardij gevestigd?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------255. Wanneer is Wouter Witzel opgericht?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------256. Op welk adres bevindt zich “Berry’s Bedden?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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257. Reha Reclame & Design is een Lossers Reclame bureau, waar staat Reha voor?
…..................................................................................................................
258. Hubo bestaat al 55 jaar. Waar staat de naam HUBO voor?
…............................................................................................................................
259. Bij welke garage formule is Auto Reuvers aangesloten?
…..................................................................................................................
260. Bij welke autoverhuur formule is auto Reuvers aangesloten?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------261. Hoeveel hefbruggen heeft Auto Reuvers aan de Enschedesestraat 32 in Losser?
….....................................................................................................................................

Hoofdstuk 10- Sport

262. Welk logo is hierop gebaseerd?
…........................................................
263. Je ziet hier 5 ballen op een rij. Bij welke sport hoort de bal en nummer ze in volgorde van
klein naar groot in de werkelijke grootte.

…........................................................................................................................
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264. Welke Lossernaren of oud-Lossernaren speelden ooit in het eerste elftal van FC Twente?
Noem min 6 spelers. …................................................... …................................................
…....................................................

…................................................

…....................................................

…..................................................

…...................................................

…...................................................

…...................................................

…...................................................

265. Lossernaar Hanjo Heideman heeft een internationale topfunctie bij een wereldwijd verspreide
sportbond. Welke?
…...................................................................................................
266. Welke binding heeft FC Twente trainer Ron Jans met Losser?
….......................................................................................

267. Wat is de oorspronkelijke nationaliteit van de tennisspeelster Navratilova.

..........................................................
268. Welke Losserse broers boekten als schaatsers internationale successen?

…..................................................................
269. Wat heeft technisch directeur Jan Streuer van FC Twente voor link met Losser

….............................................................
270. Welke sport betekent in het Japans "zachte weg”.
…………………………………………………………………..
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271. Hoe wordt bij het snowboarden genoemd wanneer je met je rechtervoet voorop
het bord staat.

………………………………………………………………………………………
272. Uit welk onderdeel bestaat een triatlon naast zwemmen en fietsen nog meer?
…………………………………………………………………………
273. Hoe worden bij het bowlen 3 strikes achter elkaar genoemd?

………………………………………………………………………
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Hoofdstuk 11 – Van alles en nog wat

274. Wie staat er op de sokkel?
b. wat was zijn beroep
c. welke kunstenaar heeft dit beeld vervaardigd
d. Wat is de hoogte van de sokkel
…..............................................................................

…...................................................................
…....................................................................
…...................................................................
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275. Hoe heet dit fietspad?
…..................................................................................................................

276. Wat is de muurdikte van de Martinustoren?
…............................................
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277. Waar bevindt zich deze steen en welke regel is weggelaten
..................................................................................................................................
…..............................................................................................................................

278. Hoeveel bloemen zijn er op dit bord geschilderd
…..................................................................................................................
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279. Waar staat dit beeld, straat en huisnummer?
…..................................................................................................................

280. Geef bij elke foto aan om welk automerk het gaat en uit welk land de auto afkomstig is en in
welk jaar zijn deze automobielen op de markt gebracht?
Een jaar eerder of later zal worden goedgekeurd.

Foto A Merk : ………………………………………………………......
Introductiejaar verkoop………….......................................................
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Foto B Merk : …………………………………………………….
Introductiejaar verkoop…………..............................................

Foto C Merk : ………………………………………………………
Introductiejaar verkoop…………...............................................
Controleer of alle vragen ingevuld zijn en lever het kwisboek voor 19:30 in.
Bedankt voor jullie deelname en tot volgende week bij het feest en de prijsuitreiking
van de "Slag om Losser".
Het team de Slag om Losser
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