BELCRUM WINTERMARKT 2019
★★★

Miniquiz
Weet jij er meer van?

Doe mee en win gratis inschrijving met je hele team voor
de BelcrumBuurtQuiz op 14 maart 2020!
Vraag 1

Vraag 4

Hoeveel loofbomen staan er tussen de poorten van de
Wintermarkt?
a 35 (B) b 18 (E) c 52 (T)

Dit is alweer de zesde editie van de Belcrum
Wintermarkt. Tijdens welke editie is deze foto gemaakt
door Robert Aarts Fotografie?

Bonuspunt als u weet welke boomsoort het betreft!
antw:

Vraag 2
Sinds welk jaar bestaat Dé Spellenwinkel?
a 2007 (A) b 2008 (O) c 2009 (R)
Bonuspunt als u kunt vertellen hoe de eigenaresse van
de winkel heet!
antw: Margot

Zijtregtop

Vraag 3
Hoe heet de harmonie van de Belcrum, de oudste
stadsharmonie van Breda?
a Harmonie St. Caecilia (M) b Harmonie Nassau (N)
c Harmonie Vondel (T)
Bonuspunt als u de oprichtingsdatum weet te noemen!
antw: 1

november 1884

a 2014

(E) b 2016 (A) c 2018 (N)

Bonuspunt als u weet wie deze dame met hoed is.
Ze werkt In de Creatieve Hoek!
antw: Yvonne

Gebbe (tante Beun)

Vraag 5
Hoe heet het bedrijf dat is gevestigd op Speelhuislaan
nummer 60?
a Huize Linda (O) b Huize Diana (E) c Huize Sandra (R)

Ga verder op de andere kant! ›››

Vraag 6

Vraag 8

Hoe heette het sigarenmagazijn op de hoek van de
Speelhuislaan en de Van Voorst tot Voorststraat?
a J. van Ham (O) b De Compagnie (R) c Havana (U)

Hoeveel boeken staan er in de etalage van de
Kinderboekentuin?
a 22 (E) b 27 (G) c 29 (A)

Bonuspunt als u het huisnummer kunt noemen!

Bonuspunt als u weet welke prijs eigenaresse Annelies
Harzing dit jaar heeft gewonnen!

antw: 107

antw: Beste

boekverkoper 2019/2020

Vraag 7
Een bekende bewoner van de Belcrum was zanger Johnny Vraag 9
Lion. Welke woord ontbreekt in de tekst hieronder van
zijn hit Sophietje?
Zij dronk ranja met een rietje
Mijn Sophietje
Op een Amsterdams terras
Zij was Hollands als het gras
Als een molen aan een plas
Ik wist niet wat ik moest zeggen
Uit moest leggen
Iets wat Cupido wel weet
Dat zij mij meteen iets deed
Meteen iets deed
Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn
In
en Londen en Berlijn
Waar ik op de wijde wereld was
Zij mochten er wel zijn
Maar de mooiste van de mooisten is Sophie
In de liefde is zij zeker een genie
Want een meisje als Sophietje is een
lentesymphonie
a Barcelona

(R) b Moskou (J) c Helsinki (L)

De Veestallen als horecaonderneming is twee keer
opgericht. In welke jaren zijn de historische en de
nieuwe Veestallen opgericht?
a 1920

en 2019 (B) b 1922 en 2017 (O)
c 1926 en 2018 (U)

Vraag 10
Bij Brouwerij Belcrum proeft u blind een biertje. Wat
voor soort biertje is dit?
a blond (V) b IPA (O) c tripel (W)

Vul de letters van de antwoorden in op de juiste plaats:
v ■
o ■
g ■
e ■
l ■
b ■
u ■
u ■
r ■
t
■
10

2

8

4

7

1

9

6

5

3

Naam:

e-mailadres:

Bonuspunt als u weet in welke straat hij woonde!
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buurtquiz.nl 



■ Ja, houd mij op de hoogte van de Belcrum Buurtquiz 2020!

rum

Zaterdag 14 m
a

antw: Kalkoenstraat

Lever het antwoordformulier tijdens de wintermarkt in
bij de stand van Brouwerij Belcrum.
De antwoorden en uitslag van de Miniquiz worden op
de website van de Belcrum Buurt Quiz bekendgemaakt.
Winnaars ontvangen via e-mail bericht.

www.belcrumbuurtquiz.nl

