Vragen meet antwoordeen GKR 2017

GKR Vragenl
V
lijst 201
17
1) Eerst een oopwarmertje. De prachtige Toog met Bufffetkast in Mo
oeke Vaatstra staat
s
hier sindds 19 24.
kocht in dat jjaar dit Stel uiit de inboedel van een platteelandscafé? Toenmalig
To
uitb
bater
K
K. Hekma

Welke
W
persoon

2) Achter hett hoofdbureauu van politie in
n Groningen sstaat op de hoeek Kostersgan
ng/Kleine Mollenstraat het winkeltje
w
van
Truus, zij is dde nog enige kleine
k
overgeb
bleven levensm
middelen win
nkelier(ster) in
n Stad.
Welke naam
m staat bij
haar op de w
winkeldeur? G.H.
G Veen
3) In Café 't Witte Ho
oes, Adorp
a) De Drank en Horecawet Vergunning, wiens handteekening staat eronder?
e
Carlla v/d Woude
b) Welk deel van de drie uitgaven
u
“Ik Jaan Cremer” staaat hier niet in
n de boekenkaast? Deel 1
4) Westerdijkkshorn in het Gronings:
G
Dieekshörn
5) In Café Tuitman, Fraamklap
F
p
a) Ergens staaat een DAF vrachtwagen
v
met
m aanhangerr, handgemaak
kt door: A.B. Goossen
G
b) Het van orrigine De Schhepper biljart stamt
s
uit: 19277

6) Van welkee Ploegschildeer is dit kunstw
werk:

Johan Dijkstra

7) Het kleinsste huisje van de Provincie Groningen
G
staaat in: Rottum
8) Hoe was hhet ook alweerr, in augustus 2012 vond inn de Provincie Groningen dee zwaarste aarrdbeving tot nu
toe plaats iin wierdedorpp: Huizinge met een geschattte magnitudee van: 3,6
9) In Huize
e De Landb
bouw, Usqu
uert
a) Lang geleden stroomdde hier in de geelagkamer eenn bijzonder biertje uit de po
orseleinen-tap,, welke
brouwerij
ij leverde het gerstenat:
g
Beieersch-Bierbroouwerij De Am
mstel
b) Compagnnie: Bruine Krroegen in Gron
ningen
10) Vlakbij Huize De Lanndbouw staat op
o de hoek Booermanjestraaat/Jacobstraat De
D Snuisterij Vintage & Reetro.
Speciaal voor u open vandaag!
v
Dit pand
p
was ca. 440 jaar geledeen een Café, wat
w was de laattste naam van
n
deze Oskkerter Kroug? Café Van derr Hoek
11) RWE Innnogy Windpow
wer heeft in de Emmapoldeer een aantal windmolens
w
in
n beheer op dee gronden van
n landbouwerss.
Welke concuurrent van RW
WE-IW wil mett toestemmingg van dezelfdee grondeigenaren ook windm
molens plaatsen in de
Emmapolderr? NUON
12) Uit welk jaartal dateerrt 't Schathoes??1686
13) Bij Boerm
ma's Antiekhooeve. In welk jaar
j is de vadeer van de huid
dige eigenaar gestart met dee handel in ou
ude
dingen? 1970
14) Op welkee LP/CD van Ede Staal staaat het nummerr 'Veujoar in de
d kop'? As vaaier woorden

15) Wat is dee naam van heet 12 meter hoge markante kkunstwerk datt in de Eemshaaven staat en ggemaakt is
door Marrte Röling? Dee 4 koninginnen
16) Van 18299 tot 1974 wass de Rensumaaborg in het beezit van de fam
milie Van Swinderen. Onckko van Swindeeren was lid
van de Tweedde en Eerste Kamer
K
en direecteur van het Doofstommen
n-instituut/H.D
D. Gyot in Grroningen (beid
de goed).
17) In Café
é Carillion,, Spijk

a) Kroegbaass Piet was ooit zeevaarder, ook
o op één vaan de schepen in de kroeg? Zo ja welke? N
NJORD
(op de sleeppboot)
b)The Rolls R
Royce Silver Ghost stamt uit
u 1911
18) Hoeveel broden bakte J. Olinga extrra voor een naaburig dorp tijjdens de sneeu
uwwinter van 1979? 300
19) Welke m
medaille behaallde Jur Vrielin
ng met het NL
L landenteam bij
b de Olympische Spelen vvan 2012 in Lo
onden? Zilverr

20)

De adellijke naam
m van dit antiek
ke klassiekertjje is de: Rosenngart Ariette

21) En de nieeuwe hoofdspponsor van FC
C Groningen iss? Payt
22) Welke geemeente is de op één na gro
ootste van de P
Provincie Gro
oningen qua landoppervlaktee? Eemsmond
d
23) Wie is dee eigenaar vann de bunkers die
d links en recchts staan aan
n de Marsumerrweg? Fam. R
Reijntjes
(achterburenn van 't Schathhoes in Uithuizzen)
24) Vlak bij hhet kerkje Heveskes zijn in
n de 70-er jarenn van de vorig
ge eeuw opgraavingen gedaaan. Daarbij weerd tot grote
verrassing heet meest noorddelijke: Huneebed van Nedderland ontdek
kt.
25) Weiwerdd kent één rijksmonument, welke?
w
De Wieerde
26) Een wijzze spreuk staatt in de Brainw
wierde brochurre van een Griiekse filosoof//wetenschappeer:
geheel is meeer dan de som
m der delen

Het

27) Welk Hootel/Café stondd voorheen op
p de plek waarr nu Hotel Termunterzijl staaat? Hotel Olddambt/ Hotel van
v der Werf
(beide goed)
28) In Dorp
psherberg Lanting, Meedhuizen
M
n
a) VV Meedhhuizen anno:11951 en de Drankwetvergunnning uit: 1909
b) Ik praat m
met de slager, niet
n met: de worst
29) Welke drrie partners voormen Groning
gen Seaports?? Provincie Grroningen, Gem
meente Delfzijjl, Gemeente Eemsmond
E
30) Waar of nniet waar, lag 't Waar ooit aan
a een spoorllijn? Waar!
31) Wie heefft in 1998 het GKR auto-log
go ontworpen?? (o.a. oud speler FC Groniingen/Veendam
m, nu trainer SV
Spakenburg): Joop Gall
32) Welk team
m verdient voolgens u vandaaag de originaaliteitsprijs:
Startnr. 40 JJohan Schreudder c.s. (Traba
ant 601 De Luuxe, Grüsz Gott von Kromba
acher)

Foto 1: Freeek de Jonge
Foto 2: Ondeerdendam
Foto 3: Hefsw
walsterweg
Weegproef jeerrycan: 12,1
1 kg

