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Prijsvraagformulier Kuierkwis 

 

Speuren naar kunst en erfgoed in Nispen 

Het thema van Nispen Inspireert! is deze keer ´Heerlijckheijd in beweging´. Omdat mensen zich door 

de eeuwen heen bewogen van huis naar huis, van plaats naar plaats ontstonden er vanzelf paden. 

Veel paden groeiden uit tot wegen. Deze straten kregen in de loop van de tijd vaste namen en 

worden sinds afgelopen eeuw officieel vastgesteld door de overheid. Straatnamen, maar ook 

beelden en plaquettes die je soms aan de straten vindt, verwijzen vaak naar bekende personen en 

gebeurtenissen. Wandelend door de straten van Nispen tref je ook een aantal panden aan die een 

‘verborgen’ geschiedenis met zich meedragen. Waar komt de naam Sprengepad vandaan? Waarom 

staat de naam van Guust Goossens op een herdenkingssteen? Wat voor fabriek stond er aan de 

Dorpsstraat? Waarom draagt een huis in het dorp de naam ‘t Kluiske? Leer op een leuke en sportieve 

manier de geschiedenis van Nispen kennen. In de dorpskern is een route uitgezet waarbij 20 

informatieborden ter plekke een toelichting geven.  

 

Wat moet je precies doen? 

Ga naar een plaats in het dorp waar een bord staat (deze staan op een plattegrond aangegeven). Op 

elk bord zie je linksboven een nummer. Belangrijk is dat je het juiste antwoord achter het juiste 

nummer plaatst. Het gaat erom dat je bij elk bord de juiste letter vindt. Die vind je door steeds een 

bepaalde regel op te zoeken, in die regel een bepaald woord en in dat woord weer een letter. Zo vind 

je dus 20 letters. (let op: de titel van het bord telt niet mee als tekstregel en getallen tellen mee als 

een woord). Als je alle 20 letters hebt gevonden, moet je deze letters in het juiste vakje onder aan de 

bladzijde zetten. De letters vormen een deel van een zin. Vervolgens moet je deze zin zelf afmaken. 

Het klinkt misschien wat ingewikkeld, maar het is heel makkelijk. Alleen goed kijken en gewoon 

beginnen! 

 

Inleveradressen  

Ingevulde formulieren kunnen ingeleverd worden tijdens de openingsuren van de expositie in de H. 

Maria Hemelvaart bij de informatietafel in de kerk. Daarnaast en buiten deze uren, kun je het 

formulier inleveren bij het VVV Steunpunt p/a Café Tivoli, Kerkplein 6. Je kunt het formulier inleveren 

tot en met zondag 18 september 17.00 uur.  

 

Meer informatie 

Bij het onderdeel Kuierkwis op de website ni2016.cultureelnispen.nl is meer informatie over deze 

kwis te vinden alsmede de wedstrijdenvoorwaarden. 
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INVULFORMULIER 

Nummer van 

het bord: 

In welke regel 

moet ik kijken: 

Hoeveelste 

woord van de 

regel: 

Hoeveelste 

letter van het 

woord: 

Welke letter 

heb ik 

gevonden: 

Deze letter 

moet je 

onderaan zetten 

in vakje: 

1 12 5 3  11 

2 5 9 8  5 

3 3 9 5  20 

4 8 6 2  14 

5 9 9 1  8 

6 2 12 11  17 

7 10 8 4  2 

8 12 5 9  18 

9 9 7 9  9 

10 7 2 1  4 

11 7 8 8  15 

12 5 10 11  7 

13 10 3 7  1 

14 7 2 6  13 

15 8 6 7  16 

16 10 6 5  10 

17 3 7 4  3 

18 9 11 6  12 

19 5 2 7  6 

20 12 8 4  19 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

Maak de zin die je hierboven gevonden hebt af: 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Naam: __________________________________________________________ Leeftijd: ___________ 

Adres: _____________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ___________________________________________________________________

   


