
 

 Nytårsquiz 2020 – oplevhou.dk 

Du skal udskrive/printe disse sider – gerne dobbeltsidet kopi – og 

besvare hvert spørgsmål ved at sætte en ring omkring ja eller nej 

som svar. Husk også at påføre navn og adresse på arket. 

Svararket skal afleveres i postkassen hos Kirsten og Ryan Moric på 

Grønnevej 12 senest 15. februar 2020 – tak, og du deltager i 

quizzen om 3 fl. rødvin. 

God fornøjelse. 

1. De 2 tomme huse over for Brugsen står der endnu. Bliver de i 

år fjernet for at give plads til nyt byggeri? 

Ja   Nej 

2. Lykkes det i år at få gadebelysningen langs ”amtsvejen” 

forlænget til Møllemarken/Hou Strandpark, så buslommerne 

ved tunnelen bliver fuldt oplyste? 

Ja   Nej 

3. Nu går det stærk på Klitrosearealet. Bliver byggeriet afsluttet 

i løbet af 2020, så alle de planlagte boliger bliver indflytnings-

klare? 

Ja    Nej 

4. Vision Hou Søpark er godt på vej mod realisering; men der 

mangler anlæg af fitnessredskaber og krolfbane. Bliver det 

hele færdigt til officiel indvielse i maj måned 2020? 

Ja    Nej 

5. Cafeen på Hou Havn er lukket ned. Tror du at Cafeen åbner 

igen for ”hverdagskunder” når foråret og sommeren sætter 

ind? 

Ja    Nej 



6. Gymnasterne i Hou vil gerne have en springgrav i tilknytning 

til Hou Hallen, så der søges fondsmidler hertil. Vil det her i 

2020 lykkes at få tilsagn om sådanne midler? 

Ja    Nej 

7. Vi oplever lige nu en grøn vinter. Vil evt. vinterstorm og 

højvande alligevel igen beskadige stien mellem Havnen og 

Egmont Højskolen? 

Ja    Nej 

8. Hou Lokalhistoriske Arkiv har udgivet HOU HISTORIER i 2017, 

2018 og 2019. Udkommer HOU HISTORIER også i 2020? 

Ja    Nej 

9. De gæve redaktører på oplevhou.dk udkommer hver torsdag 

med nye artikler. Tror du at dette også vil ske i hele 2020? 

Ja    Nej 

10. Medborgerhuset i Hou fattes brugere. Kan de frivillige 

interessenter holde ”dampen oppe”, så vi også har 

Medborgerhuset, når vi når frem til nytåret? 

Ja   Nej 

11. Dagli`Brugsen har i flere år trakteret med æbleskiver og 

gløgg efter tændingen af byens juletræ. Vil denne tradition 

fortsætte her i 2020? 

Ja    Nej 

12. Og så den klassiske…….vil vi opleve snevejr i Hou mellem 

jul og nytår i år? 

Ja   Nej 
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