
           categorie GESCHIEDENIS
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 

vraag 1
Om een beetje warm te draaien met deze categorie een 
greepje uit het verleden van ons Rommegat.

a  Wie was de Adjudant van de 13e prins van het Romme- 
    gat?
b  De moeder van deze adjudant heeft haar laatste jaren op 

  het Loo gewoond. Wat was haar adres.
c  Welke Looenaar heeft dit huis destijds van de familie ge-
    kocht
d  In welk jaar liet deze adjudant zijn baardje staan?
e  Als we zoeken in detelefoongids.nl bij Bergeijk naar 
    dezelfde achternaam als die van deze adjudant, hoeveel 
    hits hebben we dan? 
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Hieronder tref je de namen aan van 6  inwoners uit de 
gemeente Bergeijk. 
Wie kent ze niet. Maar wat is de link tussen deze personen?

*Frits van der Heijden  *An van der Sande – Meulensteen
*Ina Verhoeven – Van Wijk  *Jos Borrenbergs  *Johan Bos 

Welk muziek festival werd in 2010 voor het derde maal 
georganiseerd in Bergeijk en is ontstaan uit het 15 jarige 
bestaan van een rockband uit Brabant?
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Geld stinkt dus even de neus dicht bij deze vraag: 
“In 1968 had Nederland bankbiljetten van 1 -  2,50 - 10 - 25 - 
100 en 1000 gulden”.
Is dat juist of onjuist?

We kunnen er bij geschiedenis niet om heen: WO 2.
Op de afbeelding zien jullie een bommenwerper uit de 
Tweede Wereldoorlog.
a  Wat is de naam van deze bommenwerper?
b  Het vliegtuig werd gebruikt tijdens een speciale 
    operatie waarvan het plaatje een goed beeld geeft. Wat
    was de codenaam van die operatie?
e  Hoeveel van deze vliegtuigen deden mee aan deze 
    operatie?
d  Welk squadron was hiervoor opgericht?
e  Welke bijnaam werd gebruikt voor het vliegtuig en ook de
    bemanning?
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Een beetje Bergeijkenaar was er bij:
welke band stond in 2015 om 19.15 uur gepland op het 
hoofdpodium van het Ploegfestival?

Even opgelet!
We vertellen hier 5 verhaaltjes waarbij wij vragen om de juiste 
invulling van de ontbrekende namen/gegevens.

a   Ik ben geboren op 4 januari 1969 in Den Helder en ben een 
     Nederlandse zanger. Mijn naam is XXXXXX. 
     In 1985 richtte ik samen met enkele schoolvrienden de 
     popgroep XXXXXX op.

b   Ik ben uitgevonden door XXXXXX in 1937. Ik was op 
     dat moment eigenaar van XXXXXX. Mijn uitvinding 
     wordt vooral gebruikt in supermarkten en is een XXXXXX

c   Ik speelde 257 interlands en maakte 35 doelpunten. 
     Mijn naam is XXXXXX 
     Ik ben geboren op XXXXXX(d-m-j)

d   Ik ben geboren in Scheveningen en werd bekend via een 
      realityserie. Mijn naam is XXXXXX maar iedereen kent mij 
      als XXXXXX. In april 2012 ben ik getrouwd met XXXXXX 
      en zo’n 5 maanden later kregen we ons eerste kind.

e   In juni 2007 gaf ik een concert in een uitverkocht Ahoy en 
     het Antwerpse Sportpaleis. Op 14 maart 2008 bracht ik mijn 
     elfde album uit, De naam van dit album was XXXXXX . In 
     december 2014 gaf ik een concert in de XXXXXX Mijn 
     naam is XXXXXX. 
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We gaan terug in de tijd. Duik de kast in en lever onderstaande 
spullen tegelijk met je antwoorden in bij de organisatie. Je moet 
ze aanleveren in de plastic zak die voor deze vraag in het Quiz-
pakket zit. Het merk is natuurlijk niet van belang.
Vanzelfsprekend krijg je deze spullen weer terug.

Het is maar een weetje:
Voordat Amsterdam de grootste stad van Nederland werd 
(qua inwoneraantal) was een andere stad de grootste van ons 
land. Welke stad was dat?
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Wonderen in Bergeijk, ze schijnen voor te komen.
a  Wat is de naam van de jongen met bril op de foto’s?
b  Uit welk jaar is het krantenknipsel linksboven? 
c   Hoe oud was onze vriend toen?
d  In welk weekblad stond de rechterfoto?
e  Waarmee verrichte deze jonge knaap wonderen?

Schipper mag ik over varen, ja of nee. Een bekend klassiek 
Nederlands kinderliedje ook in 1945. Want bij het begin van de
2e wereldoorlog vluchtte koningin Wilhelmina naar
Engeland. 
Hoe heette het schip waarmee ze uit Nederland vertrok?

En omdat het zo mooi is nog een
stukje tekst uit het weekblad
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Iedereen kent hopelijk het boek “ Mozaïek van Het Stoom”. 
We gaan hier namelijk een aantal vragen over stellen.

Op bladzijde 80 staat het voltallige personeel in 1940.
a   Wat is de naam van de persoon met nr. 50?
b   Hoeveel “Jannen” staan er op deze foto op blz. 80?

Kijk even mee, nog steeds op blz. 80::
Persoon met nr. 2 - 2e letter
Persoon met nr. 21 - 1e letter
Persoon met nr. 22 - 1ste letter
Persoon met nr. 30 - 7de letter
Persoon met nr. 36 - 14de letter
Persoon met nr. 40 - 8ste letter 
Persoon met nr. 58 - 11de letter 
Persoon met nr. 71 - 5de letter 
Persoon met nr. 76 - 7de letter
c   Naar welk woord uit deze 9 letters zijn wij op zoek?

d   Waarvan loopt het sap volgens het boek nog bij ons in de 
     mond ?
e   Wat was volgens het boek het achtste wereldwonder?
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In opdracht van een bank is er ooit een boek verschenen 
met fotoportretten uit het verenigingsleven in Bergeijk. 
Op welke leeftijd kreeg de fotograaf van zijn moeder zijn 
eerste camera?
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De vraag is simpel, maar het antwoord lastig:
hoeveel jaar waren Jan Timmermans en Net Timmermans-
Slenders (Bergeijk) getrouwd in 2007?
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Kijk goed naar deze afbeelding.

a   En wie mag dit wel wezen?
b   Hij had 6 broers. Sommige bronnen noemen 1 broer die 
     hem niet volgde naar het klooster. Hoe heet die broer?
c   Zelfs zijn enige zuster ging na enige tijd een klooster in. 
     En wat is haar naam dan wel?
d   Hoe heet dan een “vrouwtjes monnik” behalve non of zuster?
e   Wat staat er in Made, Bergeijk, Utrecht, Voerendaal en
     Alphen aan de Rijn en heeft dezelfde naam? (Geen Jumbo, 
     AH, Kruidvat of iets dergelijks)
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Tientallen jaren geleden importeerden we al schadeauto’s uit 
Duitsland. Lekker goedkoop. 
Ze waren hier herkenbaar aan het nummerbord met de 
letters DD.
Waar stonden die letters in de volksmond voor?
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Bijzonder zielig allemaal.
Onderstaande 4 zangers zijn allemaal dode Amerikanen.
Maar wat is de wel bijzonder tragische link tussen deze 4?
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Hoe heette de Engelse familie die eind 19e eeuw bekend 
stond om haar hufterig gedrag en waarvan wordt aangenomen 
dat het hun familienaam is die een soortnaam werd?
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Heel, heel vroeger waren India en Madagascar onderdeel van
een continent dat verloren is gegaan.
Althans, er waren biologen en theosofen die dat geloofden.
Tegenwoordig beschouwt men het als grote onzin.
Hoe noemden ze dat continent?
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“Als ik 3 x met m’n fietsbel bel, nou dan weet je het wel ........”

Zet de fietsen op juiste volgorde van leeftijd. 
Beginnen met de oudste, eindigen met de jongste!

a

b

c

d

e

f

g
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Er was een gedeelte van een Duits legeronderdeel dat aan het 
eind van de 2e wereldoorlog binnen Nederland in opstand 
kwam tegen de Duitsers. 
Naar welke koningin was dit legeronderdeel genoemd?
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Hoe hoog (in meters) was de hoogste berg in het Koninkrijk 
der Nederlanden in 1961?      

Hopla, even op de fiets of te voet naar de Timpaan voor 
de volgende vragen:

a   Hoeveel dieren staan er afgebeeld op de Timpaan?
b   Hoeveel eikenblaadjes tel je in het vak boven Bernardus?
c   Wat is de exacte afmeting van het grote geprinte tekstbord?
d   In welk jaar werd de Timpaan “onthuld”? 
e   En wie deed dat?
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De oudtrainer van Terlo Jurgen Pinckers komt uit een 
“keepersfamilie”. Zijn vader was keeper bij verschillende clubs. 
Bij welke club was Pinckers senior als 17-jarige reservekeeper? 
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Vroemmmmmm.....
Wat hoort in dit rijtje niet thuis?
a    XX-XX-99  geel-zwart
b   99-XX-XX  geel-zwart
c    X-999-XX  geel-zwart
d   9-XXX-99  geel-zwart
e   XX-999-X  geel-zwart
f   99-XXX-9   geel-zwart
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Onaangename vraag maar ook dat hoort erbij:
wat was de eerste moord die live op televisie te zien was?
M.a.w., wie vermoorde wie?

Het homohuwelijk is er inmiddels al ruim 17 jaar. Weten jullie 
de voornamen nog van het enige lesbische stel dat die eerste 
dag dat het toegestaan was trouwde?

Achter een raam op de oude St. Bernardusschool zie je
een scene met iemand aan de telefoon. Een momentopname 
uit een optreden tijdens de Rommegatse Zittingsavonden. 
Ach, de goede oude tijd.
Maar uit welk jaar dateert deze scene met deze 2-dimensionele
topartiest? 
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Dialoog in een parlement:
vrouw: “als ik met u getrouwd was, zou ik gif in uw eten doen”.
man: “en als ik met u getrouwd was, zou ik het opeten.” 

Wie is de man in deze dialoog?

Uit welke wet uit 1910 komen onder andere de volgende 
bepalingen:
*  De geleider moet 14 jaar of ouder zijn
*  Draagriem ten minste 6 cM. breed
*  Borstriem van ten minste 4 cM. breedte, rekende tot achter 
    de voorpooten
*  Buikriem van ten minste 4 cM. breedte
*  Horizontaal gerichte stregen
*  Een steeds bruikbare zindelijke drinkbak
*  Een doelmatige ligplank
*  De lading en de persoon moeten zich in evenwicht bevinden
    en het gewicht mag niet zóó groot zijn, dat het trekken 
    kenlijk bovenmatige inspanning vereischt
*  De halsband, indien aanwezig, moet zijn van leder of van 
    door den Minister goedgekeurd textielproduct

enz. enz.
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De eerste maanlanding, de eerste maanwandeling.
Spectaculaire beelden en voor velen onvergetelijk. 
Neil Armstrong maakte toen tegen de 100 kleurenfoto’s bij de 
maanlanding en wij vragen ons af welk bekend cameramerk 
hij gebruikte?

Wat was de naam van de oude kleuterschool die vroeger aan 
de Terlostraat 3 was gevestigd?

Toon Spoorenberg , Peer van Eersel, Tedje van Lieshout en
Lillian van Heeswijk: vier bekende namen uit het Bergeijkse.
Maar waar kennen we ze van?
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