
 

 Nytårsquiz 2021 – 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 2021 – tak, og du deltager i quizen om 3 fl. rødvin. 

God fornøjelse. 

1. Spiseven-arrangementerne i Sognegården er sat på pause 

pga. Covid-19 restriktionerne. Bliver det muligt at mødes 

senest 1. maj 2021?                                                                          

JA   NEJ 

2. Hou Havnefest ”faldt i vandet 2020”. Bliver Hou Havnefest så 

gennemført her i 2021?                                                                                                             

JA   NEJ 

3. Også Hou Loppemarked måtte aflyses i 2020. Bliver Hou 

Loppemarked så gennemført her i 2021?                                                                                 

JA   NEJ 

4. Cafeen på Hou Havn er elsket af de fleste; men den står jo for 

fald når Færgebyen skal anlægges. Bliver Cafeen alligevel 

åbnet her i foråret eller hen på sommeren i 2021?                                                                                         

JA   NEJ 

5. Også Hou Fitnesscenter i Hou Hallen er lukket ned. Bliver det 

muligt at åbne igen senest 01. maj 2021.                                                                  

JA   NEJ 

6. Hou Fællesforum har for længst ønsket at der blev anlagt 

fortov fra Hou Skole til Hou Hallen langs fodboldbanerne. 

Bliver sådan fortov så anlagt her i 2021?                                                            

JA NEJ 



7. Hou Søpark er indviet i 2020; men belysning af Ole Grøns 

kunstværk ”to på tur” ønskes sammen med gadebelysningen i 

Hou. Bliver sådan belysning etableret her i 2021?                                                                                                  

JA   NEJ 

8. Færgebyen bliver anlagt, lokalplan er sendt i høring og bliver 

vedtaget af byrådet her i foråret: Bliver 1. spadestik så taget 

senere på året 2021?                                                                          

JA   NEJ 

9. Parkering omkring Hou Havn er et tilbagevendende problem i 

højsæsonen. Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at vedtage 

en samlet plan for fremtidig parkering i Hou. Bliver en officiel 

plan vedtaget i 2021?                                                                            

JA   NEJ 

10. Højvande med oversvømmelser i Hou er jo et 

tilbagevendende problem. Kommer vi i løbet af 2021 til igen at 

opleve havnearealerne og Strandgade oversvømmet?                                

JA   NEJ 

11. Det er jo ved at været forventeligt at Hou Lokalarkiv 

udgiver ”Hou Historier” hen mod juletid, og det er jo ”et fedt” 

skriv – her i 2020 på hele 100 sider. Bliver der i 2021 udgivet 

nye ”Hou Historier” på mindst 80 sider?                                              

JA   NEJ 

12. Det er planen at Hou Børnehus (læs: Hou gl. Skole) skal 

flytte til Hou Skole ved udbygning her. Bliver der taget 1. 

spadestik til denne udbygning på skolens areal i 2021?          

JA   NEJ 

13. Og så den klassiske. Vi oplever jo flere og flere ”grønne” 

vintre, hvor de fleste derimod gerne ser en ”hvid” vinter. 

Bliver det så i 2021 at vi senest mellem jul og nytår vil opleve 

sne dale ned fra himlen?                                                                                      

JA   NEJ  

Navn_________________________________________ 

Adresse_______________________________________ 

(gerne) telefonnr._______________________________ 



 

 

 

 


