
VIERDE RONDE 
FAMILIEQUIZ

De Stichting Thuis in Rosmalen, organisator van 
jaarlijkse sociaal culturele programma’s, maakt een 
luchtige familiequiz die voor wat gezelligheid en 
plezier kan zorgen.
Elke twee weken komt er een lijstje met tien vragen 
over onderwerpen die de geschiedenis van Rosmalen 
weerspiegelen. De vragen kunnen gaan over sport, 
muziek, cultuur, bedrijfsleven, verenigingen, 
markante personen, memorabele momenten 
en er is steeds een fotovraag. 
De vragen worden gepubliceerd op de websites van 
de ROS, Thuis in het Nieuws, Thuis in Rosmalen, 
HEVO, Beleef Rosmalen, Annenborch, Satisfaction 
Rosmalen en Heemkundekring Rosmalen.  
De antwoorden op de vragen stuur je naar 
info@thuisinrosmalen.com.
Om het extra leuk te maken stelt JUMBO Rosmalen 
elke ronde een levensmiddelenpakket samen voor de 
inzender met de meeste goede antwoorden. 
Thuis in het Nieuws stelt de tweede en derde prijs 
beschikbaar. Bij meerdere goede inzendingen wordt 
er geloot. Bij de publicatie van de nieuwe vragen 
staan ook de antwoorden van de vorige ronde. 
En, zoals dat altijd zo mooi staat bij prijsvragen, 
over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

ROSMALEN
Prijswinnaars tweede ronde familiequiz 
De eerste prijs, een verrassingspakket van JUMBO 
Rosmalen, gaat naar Jo Versteijnen. De tweede prijs is 
voor Henk de Laat, de derde prijs gaat naar Ria Voets. 
Beide laatsten krijgen een fraai Shuffles-pakket van 
Thuis in het Nieuws.

Dit zijn de antwoorden van de derde ronde van de 
Familiequiz 
1. Diena Wonders
2. Bouwbedrijf Pennings, 1981
3. Steven Tiebosch
4. Antoon (Toontje) Deckers, november 1962
5. M.S.V.
6. De heer J. de Waal
7. Petra Kagchelland
8. Gilde St. Catharina- St. Joris
9. Woonhuis, gemeentehuis, politiebureau, horeca
10. Café De Schaapskooi, op de hoek Burgemeester 
Jhr. Von Heijdenlaan/ Heer en Beekstraat / Empelse-
weg

Dit zijn de tien vragen waarvan de antwoorden tot 1 juli kunnen worden 
ingestuurd.

1. Noem twee horeca ondernemers die naast hun café 
 ook een slagerij hadden
2. Noem de naam van de veerman die met zijn bootje 
 Rosmalense mensen bij de Maas overzette
3. Noem de naam van de familie die aan de wieg stond 
 van honkbalvereniging De Knuppelaars
4. Noem de naam van de man die Bert van der Plas 
 als voorzitter opvolgde bij OJC
5. Noem de naam van de wielerkoers die ‘mister Coppens’ 
 voor de zomervakantie als wedstrijd in de klas speelde 
 met zijn leerlingen
6. Noem de naam van de zanger die in De Kentering 
 zorgde voor een strange effect.
7. Noem de echte naam van de groenteboer in de Stationsstraat 
 die Nol Meties werd genoemd
8. Noem het jaartal waarin de eerste Reutemeteutrit 
 werd gehouden en wie organiseerde dat
9. Noem de plek waar André van Duin als bandparodist 
 in Rosmalen optrad en hoe is zijn echte naam
10. Noem het adres, inclusief huisnummer, van dit pand.

Tip:  Op de website van de Heemkundekring vind je heel veel 
 interessante informatie.


