
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2de editie Dörpskwis Haele komt eraan.  
Deze vindt plaats op zaterdag 15 april vanaf 16.00 tot 22.00 uur. 
Het is een kwis bestaande uit een bonte mix van vragen en opdrachten, zoals kennisvragen, 
foto-opdrachten, puzzles maar ook doe-opdrachten en geheime opdrachten waar je voor op 
pad moet. 
 
Je kennis wordt breed op de proef gesteld met vragen over Haelen maar ook de alge-mene 
kennis wordt geraadpleegd. 
 
Dit jaar wordt er voor goede doelen gespeeld die door de teams zelf zijn bepaald.  
De teams hebben 6 uur de tijd om de opdrachten te voltooien.  
Dus het wordt een race tegen de klok. 
 
Dankzij diverse geweldige sponsoren krijgen wij de ruimte om een te gekke Dörpskwis te 
organiseren. Wil je ook sponsor worden, vraag naar de mogelijkheden via ons emailadres. 
 
De organisatie Dörpskwis Haele 
 
  



Beste inwoners van Haelen, 

Het is zover, de inschrijving voor de 2de Dörpskwis Haele is geopend.  

De kwis vindt plaats op 15 april 2023 tussen 16.00 en 22.00 uur. 

De feestavond en prijsuitreiking is op zaterdag 22 april 2023 vanaf 20.30 uur in Trefcentrum 

Aldenghoor.  

Dit jaar een paar verschillen met de vorige editie : 

- De teams bestaan uit maximaal 16 personen. 

- Er wordt dit jaar voor goede doelen gespeeld.  

- Een extra kinderkwis die los staat van de volwassenenkwis. 

Wat houdt de Dörpskwis Haele eigenlijk in? Hier beneden een korte samenvatting: 

Deze kwis is bedoeld voor alle inwoners van Haelen en omstreken , van jong tot oud. Er wordt 

gespeeld in teams, die je zelf kan samenstellen (max 16 personen excl. kinderen). Verzamel vrienden, 

familie, kinderen, collega’s, buurtgenoten of leden van je vereniging.  

Per team kies je een teamnaam, teamcaptain (18+ en woonachtig in Haelen) en een locatie van waaruit 

jullie gaan spelen. Dit kan bij iemand thuis zijn, maar ook in een horecagelegenheid, bedrijf of clubhuis. 

Aan deze locatie is maar één voorwaarde verbonden; het moet in Haelen zijn. Je kunt dus onder het 

genot van een hapje en drankje lekker thuis meespelen met je eigen team.  

Er mag per locatie maar met 1 team gespeeld worden. 

Op 15 april 2023 wordt de teamcaptain verzocht om in Trefcentrum Aldenghoor om 16.00 uur het 

kwisboek op te halen. Hij gaat hiermee naar de locatie, waar de rest van het team is.  

In dit boek staan ongeveer 100 vragen en bestaat uit een bonte mix aan vragen en opdrachten; met 

kennisvragen, foto-opdrachten, kruiswoordraadsels, puzzels , maar ook doe-opdrachten en geheime 

opdrachten, waarbij je op pad moet. Veel vragen gaan over Haelen maar er komen ook algemene 

vragen voorbij . Ook is er een speciale rubriek voor kinderen. Om alle antwoorden te vinden heb je zes 

uur de tijd. Het wordt voor je team een race tegen de klok waarbij samenwerking erg belangrijk is. 

Tijdens de quiz mag je alle hulplijnen zoals internet, telefoon en boeken gebruiken. Zorg dus voor een 

ijzersterk team en ga voor de titel. 

Daarom adviseren wij een team van minimaal 10 deelnemers en maximaal 16 personen. Hoe meer 

hulp je hebt, hoe meer vragen/opdrachten je kunt oplossen. 

Tijdens de opdrachten waarvoor je op pad moet, mag je geen gemotoriseerd voertuig gebruiken 

(Ebike mag wel) i.v.m. de verkeersveiligheid. 

Om 22.00 uur moet het ingevulde kwisboek weer op Aldenghoor ingeleverd zijn, anders krijg je 

strafpunten . Het is dus een avondvullend spel. Een leuke en gezellige middag/avond om het met je 

team op te nemen tegen al die andere teams. 

Op de speciale feestavond (zaterdag 22 april 2023) vindt de prijsuitreiking plaats en worden de goede 

antwoorden gegeven. Tevens worden er foto's en filmpjes van de Dörpskwis Haele vertoond. 

Er wordt gestreden om de grote wisselbeker en de eer:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088472622444&__cft__%5b0%5d=AZXrRhZ_1xXoX9Gjd6kvoHtlTYIOSryYFO_gpYjUO9Dh1A_0wYbYK_uzD4_EQqE9nBL3y2PY-x4xFiIuFNDZke2gE1tFGaxNjB54A3eZTZn9zuOHf_w13yJn_zGFpTEfbn9OFieiHR_s0ol9gnmEYI0pwaahK50pdS7Qhaa8xnUIY7PvpgFXaVJb7kc2JoUERwSw25d1VyOY3TjS-8BM3P1g&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088472622444&__cft__%5b0%5d=AZXrRhZ_1xXoX9Gjd6kvoHtlTYIOSryYFO_gpYjUO9Dh1A_0wYbYK_uzD4_EQqE9nBL3y2PY-x4xFiIuFNDZke2gE1tFGaxNjB54A3eZTZn9zuOHf_w13yJn_zGFpTEfbn9OFieiHR_s0ol9gnmEYI0pwaahK50pdS7Qhaa8xnUIY7PvpgFXaVJb7kc2JoUERwSw25d1VyOY3TjS-8BM3P1g&__tn__=-%5dK-y-R


WELK TEAM WORDT DE OPVOLGER VAN DE EERSTE WINNAAR ABBA17/18 ? 

Je kunt je nu al opgeven voor de dörpskwis via: dorpskwishaele@gmail.com 

Het inschrijfgeld voor deze unieke en gezellige avonden bedraagt € 35,00 per team.  

Het geld komt dit jaar ten goede aan een door jullie voorgesteld doel.  

Natuurlijk zijn we ook op zoek naar sponsors. Wilt u graag dit evenement sponsoren, en geld 

beschikbaar stellen voor het goede doel, neem dan contact met ons op via bovenstaand emailadres.  

We hopen op veel inschrijvingen en heel veel lol en plezier! 

Organisatie Dörpskwis Haele Stichting Cultureel Haelen 

 


