Kerst- en Nuujjaorskwis Posters Waekblaad
Speel mee met onderstaande kwis en stuur uw antwoorden voor 10 januari
in via posterswaekblaad@gmail.com of in de brievenbus Hoofdstraat 83.
Vergeet niet de pastoorsvraag in te vullen met de extraprijs van Klei en Co !
Wat zit er verder in de prijzenpot:

Cadeaupakket van Drums & Bells The Eagles , 2 Entreekaartjes museum van HVRRoerstreekmuseum, Groentepakket twv € 10,- van Versautomaat de Zwarte
Meule, Platboek van Cube Computers, 4 x Puzzel van Plus Bronswijk,
Verrassingsprijs van Autobedrijf Bakkes, Waardebon € 10,- van DA Janssen,
Waardebon € 10,- van Klei en Co, Waardebon € 10,- van Creo + Deco, Waardebon
€ 12,50 van Friet enzo Postert, Waardebon € 15,- van Stg. Kernoverleg
Natuurlijk!Postert, Waardebon € 15,- van Café Restaurant ’t Berghoes,
Waardebon € 25,- van Theelen BV en 4 x waardebonnen van € 15,- /€ 20,-/€ 25,te besteden bij de reguliere adverteerders van het Posters Waekblaad.

Ronde 1
1. In het jongste jaarboek van de Heemkunde Vereniging Roerstreek (HVR) - op
de foto de cover van de 52ste uitgave - staat een interview met een VIP uit
Roerdalen, Daarin geeft deze persoon aangeeft na zijn/haar werkperiode graag
in Roerdalen te willen blijven wonen. Wie zegt dat?
a. Burgemeester Monique de Boer-Beerta
b. Pastoor Jos L‘Ortye
c. Zangeres Suzan Seegers

2. Wat betekent het Limburgse gezegde: ‘det is reube óm rood moos’?
a. je moet me geen knollen voor citroenen verkopen
b dat is lood om oud ijzer
c. op hete kolen zitten
3. Welke kern telt de meeste inwoners in Roerdalen?
a. Herkenbosch
b. Melick
c. Posterholt
4. Dialectvraag. Wat betekent: ‘luip’?
a. loop van een geweer
b. luipaard
c. luiwammes
5. In het recente verleden heeft er een kloosterorde in kasteel Aerwinkel
(foto) in Posterholt gewoond. Welke?
a. Zrs.Brigittinessen
b. Zrs Ursulinen
c. Zrs van De Goddelijke Voorzienigheid

6. Dialectvraag. Wat is: ‘koekerelle’?
a. kokkerellen
b. knutselen
c. tollen; met tol spelen

7. Welke vereniging hoort niet thuis in het volgende Roerdalense rijtje?
a. De Beerbök
b. De Berggeite
c. De Aester
8. Dialectvraag. Wat is: ‘tuine’?
a. tuinieren
b. laten zien
c. toneelspelen
9. Op lokaal tv-gebied heeft RTV Melick (nu OR6) baanbrekend werk verricht. Wie was de grote
voortrekker?
a. Frans Feij (oud-burgemeester)
b. Martien Smeets (oud-burgemeester)n
c. Nico Bergkamp (oud-hoofdredacteur krant)
10. Dialectvraag. Wat is: ‘oetmoele’?
a. zijn mondspoelen
b. uitschelden
c. uitspuwen

Ronde 2
11. In een van de Roerstreekdorpen staat het standbeeld (foto) van de schrijver/samensteller van
het Limburgs volkslied, Gerard Krekelberg, omdat hij daar een tijd lang gewerkt heeft en overleden
is. Waar?
a. Montfort
b. Vlodrop
c. Posterholt

12. Dialectvraag. Wat betekent: ‘de vot opsjmiete’?
a. teleurgesteld zijn
b. achterover vallen
c. tegenstribbelen
13. ‘Tuut’, ’pannes’, ‘klumpes’, ‘blood’, ’kerboet’ enz. Het zijn allemaal
woorden in het Limburgs dialect voor hetzelfde winterse gerecht,
namelijk balkenbrij (foto: hier op een snee brood). In welk
Roerstreekdorp heet dit gerecht ‘klumpes’?
a. Posterholt
b. Vlodrop
c. Herkenbosch
14. Dialectvraag. Wat betekent: ‘dae is gauw getraet’?
a. hij is vlug gekomen
b. hij heeft een windje gelaten
c. hij is lichtgeraakt

15. Vier amateurvoetbalclubs in Roerdalen zijn recentelijk gefuseerd. Welke club hoort daarom niet
in dit rijtje thuis?
a. FC Roerdalen
b. Oranje Blauw ‘15
c. SVH-SNA
16. Dialectvraag. Wat betekent: ‘dae haet d’n ozel draan’?
a. hij ziet er slecht uit
b. hij heeft er een hekel aan
c. hij is een koukleum
17. De nooit tot exploitatie gekomen mijn Beatrix in Herkenbosch (
foto) had een aantal grote mijnschachten tot enkele honderden
meter diep gereed, toen de hele mijnbouw in Nederland werd
stopgezet. Hoeveel schachten waren klaar?
a. een
b. twee
c. vier

18. Dialectvraag. Wat betekent: ‘zich aafdoon’?
a. zich uitsloven
b. zich wassen
c. veel geld uitgeven
19. Welk muziekinstrument bespeelt pastoor Jos l’Ortye met verve?
a. klarinet
b. accordeon/trekharmonica
c. trompet
20. Dialectvraag. Wat is: ‘sjardemmel’?
a. scharensliep
b. schar
c. val

Ronde 3
21. Het voormalige klooster Sint Ludwig (foto) in Vlodrop
is ondanks protesten afgebroken door de nieuwe
bewoners. Zij zijn de volgelingen van:
a. Maharishi Mahesh Yogi
b. Ridders van het Heilig Graf
c. Orde van de Zwarte Kousenband

22. Dialectvraag. Wat is: ‘vreutele’?
a. wroeten in de grond
b. leuteren
c. snikken

23. De Markoef is de dialectnaam van de carnavalsvereniging in Melick. Hoe luidt de Nederlandse
naam van deze vogel?
a. koolmees
b. (Vlaamse) gaai
c. winterkoninkje
24. Dialectvraag. Wat betekent: ‘kraasj’?
a. kras
b. kraai
c. moed
25. Recentelijk was Posterholt nationaal in het nieuws: het leefgebied
van een zeldzame vlinder (foto) die volgens de Nationale
Vlinderstichting alleen nog in Posterholt voorkomt, werd zwaar vernield
door maaiwerkzaamheden van het gras langs de weg. Hoe heet die
zeldzame vlinder ook al weer?
a. donkere pimpernelblauwtje
b. het zonnekleurig citroentje
c. de dagpauwoog

26. Dialectvraag. Wat betekent: ‘die vrouw waas sjiebus’?
a. die vrouw kijkt scheel
b. die vrouw is niet goed snik
c. die vrouw is dronken
27. Nationaal park De Meinweg in Herkenbosch werd in 2020
getroffen door een zeer grote brand, die zelfs vanuit de lucht
geblust moest worden en waardoor het dorp Herkenbosch een
nacht geëvacueerd moest worden. Hoeveel hectare bos en
heide gingen er bij benadering verloren?
a. 100
b. 200
c. 300

28. Dialectvraag. ‘Eine gulje’, ‘eine gulle’, ‘eine gulde’ zijn allemaal benamingen voor een florijn die
in Roerdalen verschillend gebruikt worden. In welk dorp spreekt men van ‘eine gulle’?
a. Vlodrop
b. Montfort
c. Herkenbosch

29. In de molen van Sint Odiliënberg, waar amateurmolenaars ook opgeleid worden of werden, is
nog een nering gevestigd. Welke?
a. een atelier voor (amateurkunst)schilders
b. een postzegelhandel in het weekend
c. een hobbybakkerij, ook alleen in het weekend
30. Dialectvraag. Wat is: ‘eine sjruuber’?
a. een schrobber, boender
b. een sneeuwschuif
c. een kwajongen

Ronde 4
31. Vroeger was het gebruikelijk dat met Driekoningen (6 januari) een driekoningkoek (een koek met
rozijnen en krenten) werd verorberd. Daarin zat een...... (1) verstopt. Degene die hem vond werd
uitgeroepen tot ……. (2). Wat moet op de plek van de stippellijn 1 en 2 staan?
a. boon en koning
b. karamel en keizer
c. zout dropje en prins/prinses
32. Dialectvraag. Wat betekent: ‘Die bloome zeen aan ’t ruuzele?
a. die bloemen hebben geen water
b. die bloemen verwelken
c. die bloemen herstellen en gaan opnieuw bloeien
33. Donck, Watersjei, Koezoep, Etsberg, Karken, Zweeltje: welke naam hoort niet thuis in dit rijtje?
a. Karken
b. Koezoep
c. Zweeltje

34. Dialectvraag. Wat betekent: ‘vrechlap’?
a. brutale kerel of vrouw
b. poetsdoek
c. gierigaard
35. Welk Roerstreekdorp moest in WOII de bitterste strijd leveren
en vielen de meeste dodelijke slachtoffers - meer dan 160 - omdat
het midden in de vuurlinie lag?
a. Herkenbosch
b. Montfort
c. Melick

36. Dialectvraag. Wat is: ‘donstbie’?
a. honingbij
b. dichtstbij zijnde
c. donzen deken
37. Wat is: ‘De Uul van de Grauwert’?
a. de vriendenclub van de opgeknapte kasteelruïne in Montfort?
b. de carnavalsvereniging van Montfort
c. de unieke naam van volièreclub in Montfort

38. Dialectvraag. Wat wil zeggen: ‘good aan 'm zeen’?
a. flink bezig zijn
b. vrijgevig zijn
c. gezond zijn.
39. In welk Limburgs dorp bestaat een Posterholtstraat? Die is zo
genoemd uit dankbaarheid omdat in dit Roerstreekdorp veel
inwoners van die plaats als evacuees het oorlogsgeweld konden
ontvluchten. Zij werden in Posterholt veelal opgevangen in het
klooster Ursulinen. In welk dorp ligt die straat?
a. Susteren
b. Koningsbosch
c. Pey-Echt
40. Dialectvraag. Wat betekent: ‘oppe loch goan’?
a. een luchtje scheppen
b. de kamer luchten
c. een gat maken

Extra vragen
41. Wanneer zijn Jan en Ingrid met ’t Berghoes begonnen?
a. 2010
b. 2009
c. 2008
42. Sinds wanneer bezorgen Friet enzo Postert de lekkerste frietjes en snacks bij u thuis?
a. 2015
b. 2017
c. 2020
43. Wat is het doel van Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert?
a. Het organiseren van wandelingen in de natuur van Posterholt
b. Zich bezighouden met de leefbaarheid in Posterholt
c. Zorg voor het behoud van natuurgebieden in Posterholt
44. Wanneer opende Versautomaat de Zjwarte meule
haar deuren?
a. 15 mei 2019
b. 1 april 2020
c. 15 oktober 2019
45 In welk jaar werd Voluntas opgericht?
a. 1979
b. 1972
c. 1969
46. Praktijk Postert wil graag van u weten hoeveel botten een volwassen
menselijk lichaam heeft?
a. 206
b. 270
c. 226

47. Uit hoeveel bestuursleden bestaat de Heemkunde vereniging Roerstreek?
a. 7
b. 8
c. 9

48. TWC Posterholt werd in 1973 opgericht.
Wie was een van oprichters en is nog steeds lid?
a. P. Daemen
b. W. Demarteau
c. Th. Rutten
49. In welk jaar werd de Posterholtse Vrouwen Beweging opgericht?
a. 1955
b. 1951
c. 1953
50. In welk jaar werd het pand gebouwd waarin Cube Computers de computerwinkel /winkel voor
kantoor-benodigdheden gevestigd is?
a. 1833
b. 1883
c. 1933
51. Hoe lang bestaat de Zonnebloem in Posterholt en via welk telefoonnummer kun je je opgeven als
je naar een activiteit wilt komen?
a. 51 jaar en nummer 403180
b. 49 jaar en nummer 403180
c. 51 jaar en nummer 408031
52. In juni 2021 bestaan Drums & Bells The Eagles 2,5 jaar. Hoeveel leden zijn er al vanaf het begin
erbij en worden dan geëerd?
a. 6
b. 8
c. 10
53. Hoeveel jaar geleden heeft PLUS Bronswijk zich in Posterholt gevestigd en hoeveel medewerkers
waren er per 1-12-2020 werkzaam?
a. 6 jaar geleden en 64 personen
b. 9 jaar geleden en 60 personen
c. 5 jaar geleden en 65 personen
54. Garage Bakkes in Posterholt is groot gegroeid dankzij oprichter wijlen Jan Bakkes. Hij
introduceerde ook een succesvol automerk. Welk?
a. Volkswagen
b. Opel
c. Toyota
55. Op de dörpel van 2020 kieke veer same nog ins efkes om
nao dit zoe apaarte jaor; soms zoot ’t mit, mer té dök danig
taege. Ondanks de Corona-perikele zeen veer, Theelen BV,
dankbaar uch toch van deens te höbbe kinne zeen mit ein
paar sjöpkes zandj, of het bringe van euvertollige kraom of
greun! Efkes omkieke, mer néét te lang; want es ze omkieks,
sjteis se mit de rögk nao de toekoms!
2021 wurd veur os ein biezunjer kroeënjaor mit ein gouwe
rendje: os bedrief moog 50 kerzkes oetblaoze! Auch in ’t
nuujjaor zeent geer welkom en kint geer veur vanalles en
noch get terech; mesjien waal mit de waardebon van €25,die te winne is mit ’t antjwaord oppe volgende vraog: Oppe
foto sjteit os grootste laadsjöp “Brutus”, mit ein flinke sjöp
zandj inne laadbak. Wat is ut totaalgewich van dees combinatie?
Veer zeen benuujd waem d’r ut doonste biej zit. Dan rest os verder uch heel sjoon kersdaag te wunsje en eine
gronjige roetsj in ut nuuje jaor! Leef luuj, blief gezondj!

En de pastoorsvraag:
Met het goede antwoord op de pastoorsvraag of het antwoord dat het aantal km het dichts benaderd kunt u een
thuis-klei-pakket twv € 25,- winnen gedoneerd door Klei en Co.
Anderzijds wordt dit antwoord gebruikt mochten er meerdere inzenders zijn met een gelijk aantal punten.
Net als destijds in de populaire tv-serie “Dagboek van ‘n herdershond” hebben wij in Roerdalen een fietsende
pastoor, die zijn parochiewerk tussen de verschillende parochiekernen in Roerdalen per fiets aflegt. Een unicum
in deze tijd in de RK kerk in Limburg en wellicht ook in Nederland!

De vraag:
Schat hoeveel kilometer onze sportieve Roerdalense clusterpastoor per jaar per fiets aflegt. Vul dat aantal km’s
onderaan bij uw naam. Pastoor Jos l’Ortye fietst in een jaar tijd ......km voor zijn werkzaamheden in de
6 Roerdalense parochies.

De antwoorden op bovenstaande vragen insturen voor 10 januari 2021!
Insturen kan per e-mail naar posterswaekblaad@gmail.com of
deponeren in de brievenbus Hoofdstraat 83.

Per ronde zijn er waardebonnen, te besteden bij de adverteerders van het Posters
Waekblaad, van €15/€20/€25 en een Puzzel ter beschikking gesteld door Plus
Bronswijk te winnen.
En in de extra vragen ronde:
Verrassingsprijs
Waardebon € 10,Platboek
Waardebon € 10,Cadeaupakket
Waardebon € 12,50
2 Entreekaartjes museum
Waardebon € 10,Waardebon € 15,Waardebon € 15,Waardebon € 25,Groentepakket twv € 10,-

Autobedrijf Bakkes
Creo + Deco
Cube Computers
DA Janssen
Drums & Bells The Eagles
Friet enzo Postert
HVR-Roerstreekmuseum
Klei en Co
Stg. NatuurlijkPostert
Café Restaurant ‘t Berghoes
Theelen BV
Versautomaat de Zwarte Meule

En voor de pastoorsvraag:
Doe-het-thuis-klei-pakket twv € 25,-

Klei en Co

Wij wensen u veel succes!

