
Vragenlijst Grunneger Kroug’n Rally 1998-2020

1)  Wie was de laatste eigenaar van Café ’t Jopke?

2)  Aan de stamtafel bij ’t Jopke dronk men vloeibare historie, n.l. de zeer oude jenever van Van K ...

3)  Wat is de naam van de Borg in Slochteren?

4)  Even voor Scheemda staat rechts aan de Scheemderzwaag een kleine bunker. Dit noemt men een ... 

5)  Wanneer was de Slag bij Heiligerlee? 

6)  Hoe oud is Café Brakke in 2020?

7)  Zie afbeelding. Wat is het merk, type en bouwjaar?

8)  Wat is de bouwstijl van het Museum-Klooster in Ter Apel?

9)  Wat voor huis was Hotel Boschhuis oorspronkelijk?

10)  Welk telefoonnummer staat aan de linkerkant vermeld, vlak voor de Terapelersluis?

11)  In 1998 wordt de opvolger van een lang bekend Duits automerk gepresenteerd:

12)  Hoe heet de smederij aan de Voorstraat in Oudeschans?

13)  Wat is de titel van het boek dat het drama van de Kroonpolder in 1945 beschrijft?

14) Even buiten het dorp Oudedijk: welke OV-vervoerder staat links aan de Oude Dijk op de bushalte 
      van lijn 817?

15) Hoe noemt men de dijk links tussen Nieuw Statenzijl en Termunterzijl?

16) Welke Groningstalige zangeres komt oet Ziel?

17) Hoeveel Wolseley’s type Hornet Special zijn er gebouwd?

18) Het automerk Hotchkiss komt uit welk land?



19)  Zie afbeelding hiernaast. Dit is de ...

20)  In welk jaar is het armenhuis (links) van Eenum gesticht?

21)  De naam van de monumentale (gestutte) boerderij links 
       aan de Smedemaweg in Huizinge luidt:

22)  In 1998 koopt de Staat een onvoltooid schilderij voor de hoofdprijs van een bekende Nederlandse 
       schilder. Wat was de naam van het schilderij en de schilder? 

23)  In Westerwijtwerd heeft het echtpaar Tinus & Eke ........................ tot 2010  het legendarische 
       huiskamerafé gerund. 

24)  Wat was de bijnaam van de eigenaresse van het voormalige Café Tuitman?

25)  Hoe noemt men de torenspits in Noordwolde ook wel?

26)  Welke functie had het pand van Café Vaatstra oorspronkelijk?

27)  Hoeveel GKR-klassiekers verschenen er in 1998 aan de 
       start in Zuidwolde?

28)  In welk dorp stond de hiernaast afgebeelde ANWB paal?

29)  Waar zag u de onderstaande auto’s?

Antwoorden opsturen via www.gkr.nu/gkr98antwoorden
De juiste antwoorden worden z.s.m na ontvangst naar u opgestuurd.
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