Kóm èns doeënderbeej
Vragen en antwoorden fiets- en wandelroute 6-9-2020
1. Als de klok die eerder op de hoek Spoorstraat-Grotestraat stond, is geplaatst op woensdag 1 september 1926 om
De10.00
l uur en is verwijderd op 15 oktober 1954 om 16.00 uur, hoeveel minuten heeft hij dan getikt?
Totaal dus 14.790.600 minuten (10 punten)
Uitleg:
1-9-1926: 14 uur, dus 840 minuten
2-9-1926 t/m 31-12-1926: 121 (29+31+30+31) dagen = 174.240 minuten
1927 t/m 1953: 27 jaren = 9.855 dagen = 14.191.200 minuten
Erbij 7 schrikkeldagen (1928, 1932, 1936, 1940, 1944, 1948 en 1952), dus 10.080 minuten
1-1-1954 t/m 14-10-1954: 287 (31+28+31+30+31+30+31+31+30+14) dagen = 413.280 minuten
15-10-1954: 16 uur, dus 960 minuten

2. Voor de St. Martinuskerk zijn Maria, Martinus, Joseph en Theresia erg belangrijk. Wie zijn dit?
Het zijn de namen van de klokken van de St. Martinuskerk, van groot naar klein (10 punten)

3. In Tegelen en Steyl staan diverse wegkruizen: religieuze uitingen op de kruising van wegen en straten die de
voorbijganger eraan herinnert dat Christus aan het kruis is gestorven. Waar in Tegelen en Steyl zijn deze
wegkruizen nog te vinden?
• Oude Marktstraat (bij de Vredesboom)
• Hoek Kruisstraat – Roermondseweg (Quatra Bras)
• Hoek Kruisstraat – Stationsstraat (’t Kruuts)
• Hoek Vrijenbroekweg – Pastoor Lemmensstraat
• Hoek Kaldenkerkerweg – Ulingsheideweg
• Snelle Sprong, achter de voormalige hockeyvelden
(3 punten per juist antwoord)

4. Broeder Gregorio schreef als B.G. van Wijckmade 20 delen van Wipneus en Pim. In 1971 schreef hij een deel met
diverse verwijzingen naar de Trappisten op de Ulingsheide. Hoe heet dit deel van Wipneus en Pim?
Wipneus en Pim bij de Trappertjes (10 punten)

5. Zet de volgende evenementen op volgorde en begin met het evenement dat het langst geleden is geweest: Eerste
Bluesrock, WK paalzitten in Tegelen, 50 jaar bevrijdingsconcert, Langste kaars in Tegelen.
1. WK paalzitten in Tegelen 1982
2. Eerste bluesrock 1984
3. Langste kaars in Tegelen 1986
4. 50 jaar bevrijding concert in Tegelen 1995
(10 punten)

6. In welk jaar reed het laatste ‘tremke’ over de tramrails in de bossen van Tegelen?
1972 (zie p. 53 van Kóm èns doeënderbeej)
(10 punten)

7. Zet de achternamen bij de juiste foto van deze burgemeesters van Tegelen.

,
Martin Willem Coenders (1923-1927) W. van Basten Batenburg (1906-1922)

Felix Pesch (1927-1944 en 1945-1960)

Eugéne Rutten (1960-1980)
Piet Visschers (1981-2000)
(3 punten per juist antwoord)

Gerardus de Rijk (1848-1852)

8. De huidige Terracottalaan is gelegen waar vroeger een deel van de Allandstraat lag. Diverse straatnamen hebben
in de loop van de tijd een andere naam gekregen. Wat is de huidige straatnaam van de verdwenen straten:
a. Kerkepaedje
In de Beeten
b. Dwarsstraat
Betouwstraat
c. Tuiniersweg
Van Wevelickhovenstraat
d. Hofstraat
Ariënsstraat
e. Waterleidingstraat Julianastraat
(3 punten per juist antwoord)

9. In oktober brengt de Heemkundige Kring een nieuw boek van Gertie Schouwenberg met foto’s van Adriaan de
Roode uit. Ditmaal over de Rijksmonumenten in Tegelen en Steyl. Een groot deel van deze monumenten staat in
de kloostertuinen, waaronder die van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding. Hun
habijt was roze. Waarom droegen zij roze?
Hun habijt was roze, naar de rode kleur van de Heilige Geest (zie p. 15 van Kóm èns doeënderbeej).
(10 punten)
10. In welk jaar kwam de brommende bruine beer het Missiemuseum binnen?
1932 (zie p. 11 van Kóm èns doeënderbeej)
(10 punten)
11. Eind 19e eeuw en aan het begin van de 20e eeuw liep er een trammetje van station Venlo naar Steyl. Wat was de
route van deze tram? Omcirkel het juiste antwoord:
b. Venloseweg – Grotestraat – Spoorstraat – Kruisstraat – Maasstraat – Veerweg (10 punten)

