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Of je weet het zo, of je moet er voor op pad ter controle.
Hieronder staan 5 afbeeldingen van huisnummers op ‘t Loo. 
We vragen niet welke familie hier woont, dat is te privé. Maar
aan welke straat je dit nummer vindt, dat willen we weten.
    

In het voormalig klooster naast de kerk op ’t Loo waren vroeger
zusters gehuisvest: Les Filles du Saint Esprit. Eén zuster (Marie 
Therese Paubert, 1894-1969) viel op door haar bijzonder kleine 
gestalte. Wat was haar kloosternaam?

‘t Loo kende vroeger een winkel in allerlei huishoudelijke 
artikelen van pleisters tot terpetine tot pannen. 
In welk jaar sloot deze winkel nadat de uitbaatster overleed?

           categorie ‘t LOO e.o.

           categorie ‘t LOO e.o.

a                              b                               c

d                              e                             
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Bergeijk heeft interessante grafheuvels. Je zou bijna denken
dat Johan Biemans ze er zelf heeft neergelegd.  
De Galgenberg grafheuvel uit de oudheid ligt op dezelfde 
breedtegraad als een ander beroemd grafmonument uit de 
oudheid dat meer westelijk ligt. Welk grafmonument is dat? 

Na een paar biertjes moet een mens een beetje ruimte maken.
Hieronder staan afbeeldingen van wc’s uit horecagelegenheden 
in Bergeijk. In welke horeca gelegenheid staan ze?

a                                              b

c                                               d

e
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Zwiersbloazers on tour! Naar welk buitenland ging dit muzikale 
gezelschap in september 2014 om daar eens stevig in 
de bus te bloazen?
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Wij Loo-enaren doen ons lege blikje en ons servetje van het
worstenbroodje altijd netjes in de afvalbak. Ja toch?
Bijvoorbeeld in deze op onderstaande foto.

                                            
Toch willen we hier iets over weten.
a   Waar staat deze afvalbak?
b   Wat is volgens het kadaster van 15-05-2018 hiervan het 
     sectienummer - het perceelnummer - de kadastrale grootte?
c   Wat kun je volgens een spreuk op dit perceel goed doen?
d  Dit veelgebruikte model afvalbak heeft een naam. Hoe heet 
    deze groene rakker? 
e  En wie was de ontwerper?
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Wij zij een gemeente met bloeiend verenigingsleven. 
Vijf voorbeelden hiervan zie je onderstaand. De naam is 
natuurlijk uit het embleem verwijderd.
Wij willen van elk embleem de vereniging en voorzitter weten.
Vertel het ons.

a                                    b                             c

d                                    e

Meten is weten.
Groot Bergeijk telt 3 kiosken. Welke van deze 3 heeft het 
grootste nuttige vloeroppervlak?

  Bergeĳk       of      Riethoven    of     Luĳksgestel
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Op ’t Loo zijn er 2 grote nieuwbouwwijken bijgekomen. 
Wat zijn de namen van deze twee wijken?
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Wat is de totale oppervlakte in hectares van ’t Loo?

DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT +            categorie ‘t LOO e.o

vraag 12‘t LOO

Welk huisnummer 
heeft dit pand nu?

Wat was de volledige naam van dit bedrijf?
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Van wie is deze uitspraak:  
“Langs de natuurvijver zijn de borders enigszins op kleur. 
De witte border wordt grotendeels gevormd door de roos 
Guirlande d’Amour. Dit is ter nagedachtenis aan mijn vader, 
hij hield heel erg van witte bloemen”.

Kwestie van terug-uit-tellen en niemand vergeten.
Hoeveel inwoners had ‘t Loo in 1840?

Daar is ie weer: een logo.
Maar waarvan is deze?
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(doe)vraag 18

Over ’t Loo loopt een schitterend riviertje, de Keersop. 
Het is een zijbeek van de Dommel en beroemd omdat het de
enige beek in Noord Brabant is waar de beekprik in zwemt.
Als die beekprik precies aan de oorsprong begint en ophoudt 
aan het eind, hoeveel heeft het dappere diertje dan in totaal
gezwommen? Lengte in meters graag.

een snapshot van onze vriend de beekprik

Zorg ervoor dat er tenminste 2 teamleden  tussen 20.15 u en 
20.45 u aanwezig zijn bij de kerk op ’t Loo om vragen te 
beantwoorden. De antwoorden kunnen ter plekke op een 
antwoordformulier worden ingevuld en achtergelaten.

Wanneer is de imkervereniging van ‘t Loo opgericht?
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vraag 21LOO

In 2016 werd er op ‘t Loo een “gesamtkunstwerk” gerealiseerd 
door een grote groep enthousiaste mensen van verschillende 
leeftijden.
Daar willen we meer over weten!

a  Wat voor een kunstwerk?
b Ter ere waarvan?
c  Op welke datum was de officiële onthulling?
d  Van wie was het ontwerp?
e  Wat heeft de aanschaf/realisatie van dit kunstwerk gekost?
    (je mag er €100 naast zitten)

’t Loo kent vele verenigingen, we hebben het al eerder gezegd.
Eén van die verenigingen is carnavalsvereniging ’t Rommegat. 
Elk jaar lukt het deze vereniging weer om een prins te vinden. 
En volgens goed gebruik heeft elke prins een eigen kiepje voor 
elke artiest op de zittingsavonden. Hieronder zie je 5 fragmen-
ten van zo’n prinselijk kiepje.
Wat is de naam van de prins die bij dat kiepje hoort? De naam
zoals die bij de burgerlijke stand bekend is.

a                                      b               c

d

  

                                      e

.
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vraag 23

Op ’t Loo staan een aantal Rijksmonumenten. 
Als we de huisnummers van deze monumenten optellen 
welk getal krijgen we dan?

Het Gemeenschapshuis Terlo is de thuishaven van vele Loose 
verenigingen.
Dus daar willen we wel wat meer over weten. 
a  Hoeveel jaar bestaat het gemeenschapshuis? 
b  Wie legde de eerste steen van het huidige gemeenschaps
    huis?
c  Wat is het adres van het gemeenschapshuis?
d  Op dit moment zijn Elly en Wim Antonis de beheerders van 
    het Gemeenschapshuis. Wie was hiervoor de beheerder?
e  Wie is de penningmeester van het bestuur van het 
    Gemeenschapshuis?
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vraag 24
We vragen weer eens naar de bekende weg. Maar welke weg?
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vraag 25
Hieronder staan een 10-tal Rommegatse prinsen. 
De een staat nog meer te glimmen dan de ander.
Het is dan ook een grote eer om tot prins verkozen te worden
en dat willen die mannen best weten.
 

Nou, wij willen per prins ook wel eens iets weten.
Namelijk,
wie was zijn collega-prins bij de Teuten in dat jaar?

a                       b                      c                      d

e                       f                       g                      h

                           
                          i                       j
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Uiteraard is de voetbalvereniging Terlo ook niet weg te denken
op het Loo. Hieronder staan een aantal beweringen over Terlo. 
De vraag is bij elke bewering: is het waar of niet-waar?
a  De officiële oprichtingsdatum van Terlo is 20 juli 1956.           
b  In het eerste jaar bedroeg de contributie voor junioren t/m 
    17 jaar ƒ 0,35 pr maand.                 
c  De functie van Jan Houbraken in het eerste bestuur was 
    ballenbeheer en leider tweede elftal.              
d  Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de v.v. Terlo 
    heeft het eerste vrouwen elftal een kalender uitgebracht.           
e  Het eerste tenue van Terlo bestond uit een kardinaalsrood 
    shirt met groene kraag, groene manchetten en groen 
    V-teken, zwarte broek en rood-groene kousen.                 
f  Terlo heeft tot nu toe 6 voorzitters gehad.             
g  In het seizoen 1978 – 1979 was Noud van Buul hoofdtrainer 
    van Terlo.                    
h  In 2000 – 2001 was de huidige voorzitter van Bergeijk trainer
    van de A1 van Terlo. 
i   Terlo 1 eindigde in het seizoen 2011-2012 op de 6e plaats.
j   Het electronisch scorebord op het hoofdveld kan maximaal
    de score 99-99 aangeven. 

Wat is het totaal gewicht in kilo’s van die medewerkers van 
Loonbedrijf Houbraken die t.g.v. het 50-jarig jubileum op de 
weegschaal zijn gaan staan?

Maak een foto van het pand dat op onderstaande kadastrale 
nummers staat en zet deze foto’s op de USBstick.
.
a  BEK00 E 2491      b  BEK00 C 2273     c  BEK00 I 1409   
d  BEK00 E 2960      e  BEK00 E 2518   
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Vele Bergeijkse/Loose families houden dieren. En dan bedoelen 
we niet de kippetjes van Pieter en Mieke van Vonderen of de 
hond van de familie Rommens. Nee, het grotere werk.
Je ziet hier 5 foto’s van stallen en onze vraag is, welke dieren 
worden hier gehouden?

a                                              b

c                                              d

                         e

De Walrus. Is dat nu net wel of net niet ‘t Loo. Doet er niet toe 
want we stellen er toch gewoon een vraag over.
Jurgen heeft per ongeluk iets in zijn koelvitrine gelegd dat 
daar niet thuis hoort. 
Hoe is dat nou toch mogelijk.
Weten jullie ons te melden 
welk artikel/etenswaar dat is?
Denk aan de openingstijden!
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vraag 32

Hier zien jullie een aantal voorwerpen die verwijzen naar een 
bekende Loo-enaar. Iemand die zijn sporen heeft verdiend én 
nagelaten heeft op ‘t Loo.

En natuurlijk willen wij weten wie die Loo-enaar is!

Eind vorig jaar besloot de gemeente Bergeijk openbare water-
tappunten in de gemeente te plaatsen.
Ook op ‘t Loo. Maar waar moest die komen te staan.?
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vraag 33
In de natuurtuin op ‘t Loo staat een fraai gebouw: De Wingerd.
De basis voor dit gebouw vormde het “lokaal” van de
vv Terlo die hier vroeger zijn sportveld had. Maar in de tijd 
tussen “einde Terlo” en “begin Wingerd” heeft het gebouw 
nog even een andere functie gehad. 
Als wat diende het?
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