
Dit zijn de tien vragen waarvan de antwoorden tot 14 juni kunnen 

worden ingestuurd. 

1. Noem de naam van de Rosmalense vroedvrouw die ongeveer vanaf de jaren 

vijftig actief was en in de Dorpsstraat woonde 

2. De Lambertuskerk heeft ooit het carillon cadeau gekregen. Noem de naam 

van het bedrijf en het jaar waarin het carillon werd geschonken 

3. Noem de naam van de man die op de Heinis woonde, boer was en jarenlang 

een markante wethouder. Hij was ook duivenmelker 

4. Noem de naam van de grondlegger van De Molen en het jaartal waarin de 

eerste uitgave verscheen 

5. Noem de vroegere naam van de voetbalclub in Maliskamp 

6. Noem de naam van de eerste voorzitter van de Rosmalense basketbalclub 

Black Eagles 

7. Noem de naam van de Rosmalense actrice die in de soap Onderweg naar 

Morgen de rol van Iris Overbeek vertolkte. Zij was ook een ster op het ijs 

8. Noem de naam van de oudste vereniging in Rosmalen 

9. Noem vier verschillende functies welke Villa Fleurie aan De Driesprong in 

de loop der jaren heeft gehad 

10. Noem de naam van dit café en de locatie waar de uitspanning ooit heeft 

gestaan 

 



Tip: Op de website van de Heemkundekring vind je heel veel 

interessante informatie. 

Ga er met je familie maar eens gezellig voor zitten om samen de 

antwoorden te vinden! 

De antwoorden kunnen worden ingestuurd tot 14 juni naar e-

mail: info@thuisinrosmalen.com 

 

 

De antwoorden op de tien vragen van de tweede ronde zijn: 

 

Vraag 1: Karen van Lith, Annemarie Verstappen, Kees Akerboom 

Vraag 2: Drumband Hintham en Harmonie St. Cecilia 

Vraag 3: Blokschaaf - rijschaaf - profielschaaf 

Vraag 4: De Matondo’s 

Vraag 5: Mevrouw Bonnet en Alex ( zoon ) Bonnet 

Vraag 6; r.k.v.v. O.J.C. 

Vraag 7: Driek en Mieke de Mottige later overgenomen door Janus 

van Gerven 

Vraag 8: Componist Han Kooreneef 

Vraag 9: Bouwbedrijf Timmers 

Vraag 10: Jan Janssen 1956 De Bergen 
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