categorie ’t LOO e.o.

vraag 1
We beginnen in de buurt en eenvoudig met de vragen
a Wat is de naam van deze tent en
b Waar is deze foto genomen

Antwoord = a Baco 4600 en b aan het E3 strand (Landgoed Duynenwater)

vraag 2
Wat kwam Prinses Beatrix dit voorjaar doen in Bergeijk?
Antwoord = Onthullen kunstwerk Ad Dekkers

vraag 3
Even over de Bergeijkse notabelen.
a. Wie was de 4e burgemeester van Bergeijk?
b. Hoe lang is de straat die naar deze persoon is vernoemd?
We doen niet moeilijk dus je mag er 100 meter naast zitten.
Antwoord = a. PJG Aarts b. 3720 meter

vraag 4
In Bergeijk is altijd wat te doen. Zo ook in 2018. Denk aan het Ploegfestival, het
theaterseizoen in de Kattendans, e.v.a. Geef ons de juiste data in dat jaar van onderstaande
evenementen.
a Natuurmarkt ‘t Loo
a
24 jun
b KPJ Zeskamp
b
29 juni t/m/ 1 juli
c Crazy Cross
c
14 en 15 april
d Dorpsquiz ’t Loo
d
27 okt
e Ladiesnight
e
7 sep
f Kermis
f
7 t/m 11 juli
g Beachvolleybal
g
2 jun
h Teutenmarkt
h
18 juli, 1 en 15 augustus
j Bier in het Bos
j
9 sep
k Zomercarnaval
k
19 aug
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vraag 5
Wie is deze goede man?

Antwoord = Frater Rombouts

vraag 6
Ogenschijnlijk simpele vraag: hoeveel huizen staan er aan de even kant van de Breerijt?
Antwoord = 14

vraag 7
Een vraag voor de rekenmeesters onder ons.
Alle 13 organisatoren van deze dorpsquiz hebben een mobiele telefoon waarmee ze zich
tijdens de voorbereiding een slag in de rondte appten. Als we nu van hun 13 mobiele
nummers alle losse cijfers (zonder landcode) bij elkaar optellen wat is dan het eindresultaat?
Om jullie te helpen, de 13 zijn: Marc Verhoeven, Ad Houbraken, Joost Govaarts, Lisanne
Daris, Marloes Volker, Willem Witteveen, Mark vd Dungen, Elly Verrijt, Fred Hendriks, Marco
Slenders, Winnie Kuijken, Mette de Deugd, Thom van Schaik.
Antwoord = 521

vraag 8
Tijd voor een vage foto:

Op welk kruispunt in Bergeijk stond rond 1948 dit kruisbeeld?
Antwoord = Burgemeester Magneestraat X Molenakkers
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vraag 9
Nog een foto waarvan de scherpte nou niet bepaald afdruipt.

Op deze foto zie je dat leden van de coöperatieve stoomzuivelfabriek een vijfentwintigduizend kilo wegende stoomketel, met honderd kubieke meter inhoud, op eigen kracht naar ‘t
Loo slepen.
Vanuit welke plaats werd deze ketel naar ’t Loo gesleept?
Antwoord = Valkenswaard

vraag 10
Nu we het toch over coöperatieve zuivelfabrieken hebben; Bergeijk telde er in vroeger jaren
twee. Eén op het Hof en één op ‘t Loo.
Hoe heetten deze fabrieken in 1894?
Antwoord = De Goudsbloem en Eric

vraag 11
Korte vraag, kort antwoord graag.
In welk jaar werd de jaarlijkste markt op ’t Loo afgeschaft? (de markt werd gehouden
vanwege de vele bedevaartsgangers die jaarlijks naar ’t Loo kwamen).
Antwoord = 1846

vraag 12
Hoe heette het Grieks restaurant dat een aantal jaar op ’t Loo heeft gezeten?
Antwoord = Corfu

vraag 13
De Hetty Farm is een bekend stukje Loo. En ook nog eens een rijksmonument. Maar wie was
de architect van dit markante gebouw?
Antwoord = Architect Knapen

vraag 14
Welke vogel probeer in april 2019 een nestje te bouwen in de gevel van de Hofkerk?
(tevergeefs trouwens want het nest werd verwijderd door de gemeente)
Antwoord = Kauw
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vraag 15
Zonder Tom Tom moeten we onze weg ook kunnen vinden dankzij de onvolprezen
wegwijzers.
Noem bij elke paal minimaal 2 straten die daar uitkomen.

A

B

C

D

E

Antwoord =
a
Broekstraat/Kennedylaan
b
Habraken/Molenweg/Akkerstraat
c
Heuvel/Heijerstraat
d
Knegselsedijk/Steenovens
e
Witrijtseweg/Sint Gerardusweg

vraag 16
Wat was op 1-1-2018 het totaal gezamenlijk aantal inwoners van de Kempen Gemeenten?
Antwoord = 89470 (volgens het CBS)

vraag 17
Een beetje Bergeijkenaar pakt wel eens de bus in de Kempen en ziet dan reclameposters in
de bushokjes.
Noem ons waarvoor reclame wordt gemaakt

A
B
C
D
E
Antwoord =
A Subway - B Hornbach - C New York Pizza - D Bobbejaanland - E Danish Design
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vraag 18
Kan niet missen. Vragen over de zitting 2019 op ‘t Loo.
a
Bij het eten van welk etenswaar moet je mond volledig onder zitten?
b
Wie van de Raad van Elf werd bedoeld met “het flikkerlicht” in het stuk van Lamp en
Licht?
c
Wat kon er niet gemeten worden bij Jack Houbraken?
d
Als wie stond Jan Toonders in de kiep?
e
Wat stond er op de T-shirts van dansgroep Passion tijdens hun optreden?
Antwoord =
a
Spareribs
b
Marco Slenders
c
Z’n pols of z’n hartslag
d
Zoike d’n duivenmelker
e
Fast ’n Loud

vraag 19
Wat zijn de heren Fons van B., Nick T. en Niels S. hier in hemelsnaam aan het doen?

Antwoord = Magneetvissen

vraag 20
In welke bekende Bergeijkse horecagelegenheid staat de stamtafel van Peer van Eersel en
Toon Spoorenberg?
Antwoord = Grand Café Beeks

vraag 21
Een groen stukje Bergeijk: het Ploegpark, sommigen zeggen het Mien Ruijspark.
a
Hoe groot is dit park in hectares?
b
Hoeveel verschillende bomen staan er?
c
Wat wordt beschouwd als de zeldzaamste boom?
d
Wat is voor deze boom de Latijnse benaming?
e
Hoe heet de persoon die de bomen muziek liet maken?
Antwoord =
a
12 ha
b
52
c
Chinese mammoetboom
d
Metasequoia Glyptostroboides
e
Bert Barten
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vraag 22
Gezinsuitbreiding! Bravo! We willen de verse ouders graag even feliciteren met de geboorte
van ....... euh, euh… Tja, met de geboorte van wie?
Hoe heten de kindjes waarvan de naam op het bord moet staan?

A
B
Antwoord =
a
Revi en Esmee
b
Tygo
c
Luuk
d
Dries
e
Ties

C

D

vraag 23
Hela, wat is dat? 2 loslopende hondjes op ‘t Loo?

Wie hoort er normaal gesproken aan die riempjes te zitten bij het uitlaten?
2 namen zijn mogelijk.

Antwoord = Ilse en/of Nicky

vraag 24
Bij welke Bergeijkse bedrijven passen deze ‘cryptische steekwoorden’?
a
Onderstammen
en
slapende ogen
b
Land- en ..............
en
2000
c
Waterdruppel
en
Toen en nu
d
Rood en groen
en
Frères
e
Brabantse vlag
en
Voedsel voor de kar
Antwoord =
a
Van Monfort (vruchtbomen kwekerij)
b
Lommers (Tuinbouwmachines)
c
Van Gorp (bronbemaling)
d
Frakoo
e
(Autoservice) De Wit

E
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Vraag 25
Bergeijkse terassen, dat wil zeggen details ervan. Herkennen jullie ze?

Antwoord =
a
Tante Thee
b
Volte
c
T-jesters
d
Eddy’s
e
Hofkamer

vraag 26
De goeie oude tijd dat ‘t Loo nog een eigen slager en warme bakker had is lang vervlogen.
Maar de naam van de slager en de naam van de echte bakker zijn we niet vergeten. Toch?
Hoe luiden ze?
Antwoord = Slager Antonis en/of van Vlerken en Bakker van Poppel en/ of Jansen

vraag 27

A

B

C

D

E

Antwoord =
A Dommelen -

B Borkel -

C Hapert -

D Westerhoven - E Luijksgestel
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vraag 28
Dakkapellen: een onderschat architectonisch fenomeen.
Wij tonen u 5 exemplaren en u mag zeggen in welke straat + huisnummer zich dit
bouwkundig hoogstandje zich bevindt.

B

D

c

E

Antwoord =
a
Weebosserweg 27
b
Van den Tillaartstraat 9
c
Loo 13
D
Breerijt 16
E
Loo 114

vraag 29
Dit gebouw stond aan de Burg. Magneestraat 12 en is na 1964 gesloopt.
Maar wat was het tot 1964 toen de bewoners werden “opgeheven” ?

Antwoord = Marechauseekazerne

vraag 30
Niets op deze wereld is nog onzichtbaar, Google Earth toont het ons allemaal. Ook dit plekje
in het buitengebied waar wij geweldig op hebben ingezoomd.
Laat ons weten welke familie daar woont en werkt.

Antwoord = Familie Koolen
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Doevraag 31
Stuur jullie teamcaptain volgens het tĳdschema naar het kantoor van MARCK. (je weet wel,
dat majestueuze pand op de Waterlaat). Daar zit onze Mystery Guest die op een beperkt
aantal vragen slechts met ja of nee antwoord. Denk je het te weten, deel het ter plekke in
vertrouwen mee aan de aanwezige organisatie.
Antwoord = Rob Lommers

Doevraag 32
Stuur 2 teamleden op pad. Zij moeten 5 keer een selfie maken met daarop onderstaande
personen, gebouwen, voorwerpen. Let op: steeds dezelfde 2 teamleden op elke selfie en
persoon, gebouw of voorwerp duidelijk in beeld.
a Toon Larmit
b Een medewerker van de Walrus
c Voor de kerk op ‘t Loo
d Op het mozaïekbankje bij de Treurenberg
e Een medewerker van de Jumbo in bedrijfskleding
Zet de foto’s op jullie USB-stick.

Doevraag 33
De vraag wordt duidelijk zodra 2 teamleden zich volgens het tĳdschema melden op de
locatie Uitvang 58, de residentie van Marloes Volker. Antwoorden noteren en meenemen
naar je team en daar op het antwoordformulier op de USB-stick zetten.
Antwoord =
a. 2007
b. 2013
c. 2006
d. 2012
e. 2011

