
Quiz Harfsensfeest 2017 

13-april-2017   deel 1   

Antwoorden mailen naar inekestegeman@hotmail.com, snelheid wordt beloont. 1 Mei volgt deel 2 

1. Hoeveel lidmaatschappen van de Oranjevereniging Harfsen kring van Dorth zijn op 1 juni 

2017 buiten Harfsen-kring van Dorth geregistreerd? 

2. Hier zie je een foto van de legendarische Harfsen 5. Wie zijn dit? 

 
3. Welke Harfsenaren staan hieronder genoemd.? 

a anwt aluimmenr                

b kehn idnerekn                 

c etrep fnkirela                 

d osanlf newesil                
e tuhr gowefhnil               
f lwade ucsth                    
g enkei gmesante             
h lewilm neevamne          
i rakm mlweisl                  
j eotnin wreorevd            
k jrteei tnahasetrle           
l atrheb dmernaible         
m etneb reamonb               
n inean sampan 

o rusetb otamvnor                
4. Welke leden van de fanfare (sdg) lopen tijdens de paasvuuroptocht 16-4-2017 in de voorste 

rij? 

5. Wat is de naam van de gefuseerde volleybalvereniging sv Harfsen/Tornado?  
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6. Wat is het adres van onderstaande foto’s 

A 

 

B  

C 

 

D

 
E 

 

F

 
G

 

H 

 

7. Hoe heette de familie die een winkel in onder andere huishoudelijke artikelen en speelgoed 

en tevens een smederij aan de Reeverweg had?  



8. Hoeveel van deze objecten zijn er te vinden in Harfsen? ( buiten de bebouwde kom niet mee 

gerekend.) 

 

9. Noem de voorgangers van de Spar. 

10. Noem het jaar van oprichting van de volgende verenigingen? 

a. Sv Harfsen 

b. Oranjevereniging Harfsen-kring van Dorth 

c. Ijsbaanvereniging 

d. Biljartvereniging Harfsen 

e. Bridgeclub Harfsen 

f. Harfsense Motor- en Autoclub HAMAC 

g. Sjoelclub “Het snelle Schijfje” 

h. Tennisvereniging Harfsen 

i. Gymnastiekvereniging Sv Harfsen 

11. Hoeveel muzikanten spelen ermee tijdens de aubade met koningsdag in Harfsen? 

12. Welke spreuken stonden de laatste 10 jaar op de buttons van het vogelschieten? 

13. Na hoeveel jaar is de Wever weer terug in Harfsen? 

14. Wie wordt er uitgebeeld op het Reeverpop logo? 

 

15. Hoeveel auto’s staan er op 24-4-2017 bij Slettenhaar in de showroom? 

16. Wie was de 7500ste bezoeker van Harfsen.nl? 

17. Hoe heten de meesters en/of juffen van groep 5 van de Beatrixschool in Harfsen in 2017? 

18. Er was een jaar geen optocht op de zaterdagavond tijdens het Harfsensfeest. Welk jaar was 

dit?  



19. Welke straatnamen staan er op de volgende bordjes? 

A  

B 

 
C 

 
20. in 2013 is Logeerboerderij Oltvoort gestopt met de camping en hebben ze de grond 

verkocht, wat nu in bezit is van een boer uit laren. Hoeveel Hectare is er verkocht? 



21. Waar bevind dit bord zich? 

 
22. Wat zijn de meisje namen van de volgende vrouwen? 

a. Sibylla Hazelaar 

b. Jannie Strookappe 

c. Anita Alferink 

d. Dirrie Enderink 

e. Merel Woudenberg 

f. Rikie Klumper 

g. Deodata Meininger 

h. Petra Kalfsterman 

23. Hoe heette de Harfsense carnavalsvereniging? 

24. Welk thema had Harfsen tijdens zomer in Gelderland? 

25. Waar is deze overkapping van? 

 
 

 


