Tweede ronde decemberquiz 2020 Heemkunde Boxtel
Vraag 1.
Sjef van Run is waarschijnlijk Boxtels
bekendste voetballer ooit. Hij komt vele
malen uit voor het Nederlandse elftal.
Bij welke Boxtelse voetbalclub speelt hij
voordat hij overstapt naar PSV?
1. RKSV Rooms-Katholieke Sport
Vereniging Boxtel (BOC).
2. ODC
Overwinning
door
Combinatie.
Vraag 2.
Om verwarring te voorkomen krijgen in
1949 enkele straten in de buurt van de
H. Hartkerk nieuwe namen. Hoe heet
tot 1949 de Annastraat?
1. Korte Kerkstraat.
2. Nieuwe Kerkstraat.
3. Geen van beide namen is juist.
Vraag 3.
Welke bewering over het Smalwater is
juist?
1. Het Smalwater is een in de Middeleeuwen gegraven waterloop tussen
de Beerse en de Dommel om de
Boxtelse watermolens beter van
water te kunnen voorzien.
2. Het Smalwater is al sinds de laatste
ijstijd de hoofdstroom van de
Beerse. Om bij veel regenval ook
water via de Essche Stroom naar
de Dommel te kunnen afvoeren, is
rond 1900 de Kleine Aa gegraven.
Vraag 4.
Op 18 december 1944 wordt Boxtel
getroffen door oorlogsgeweld. Er vallen
daarbij in de Mijlstraat 9 doden en 27
ernstige gewonden. Wat veroorzaakt dit
vreselijke ongeluk?
1. Een
neergekomen
defecte
geraakte Duitse V2-raket.
2. Een neergeschoten Amerikaanse
bommenwerper op weg naar het
Ruhrgebied.
Vraag 5.
In 1823 start de restauratie van de St.
Petruskerk, die de katholieken kort
daarvoor hebben teruggekregen. Wie is
de architect bij deze eerste restauratie?
1. Adriaan Goijaerts uit Tilburg.
2. Pierre Cuypers uit Amsterdam.
3. Gerrit Heessels uit Boxtel.

Vraag 6.
De familie Eras laat in 1910 aan de
Baroniestraat een huis bouwen voor de
vrouw van de overleden broer van
pastoor Eras en haar 4 kinderen.
Pastoor Eras heeft de voogdij over
deze kinderen. Welk van deze twee
huizen is dit?
1. Baroniestraat 35.
2. Baroniestraat 43.

Baroniestraat 35

Baroniestraat 43

Vraag 7.
In de vorige eeuw wordt Sportpark
Molenwijk, vanwege de centrale ligging
van Boxtel, uitgekozen als oefenlocatie
voor de selectie van een nationaal
team. Wanneer is dit gebeurd?
1. In de jaren 50 als het Nederlands
voetbalelftal oefent op het terrein
van ODC.
2. In de jaren 80 als het Nederlands
hockeyelftal oefent op het terrein
van MEP.
Vraag 8.
Boxtel bestaat van oudsher uit de kern
‘Boxtel binnen de bruggen’ met daarom
heen een aantal buurtschappen. Welk
buurtschap ligt op de plaats waar nu de
wijk Boxtel-Oost ligt?
1. Onrooi
2. Heult
Vraag 9.
1439 is een belangrijk jaar in de
geschiedenis van Boxtel. Welke
gebeurtenis vindt er plaats dat jaar?
1. Elisabeth van Merheim brengt
leenhulde aan Hertog Filips de
Goede, hierdoor maakt de
Heerlijkheid Boxtel voortaan deel
uit van het Hertogdom Brabant.
2. Theodoricus van Merheim en Maria
van Boxtel krijgen van de Duitse
Keizer Karel IV een officiële
schriftelijke bevestiging dat de

Heerlijkheid Boxtel rechtstreeks
onder hem valt en niet onder de
Brabantse Hertog.
Vraag 10.
Rond 1850 koopt de rijke zakenman
Candidus ten Brink 800 hectaren
woeste grond in de Campina. Hij laat
een gedeelte ontginnen en legt er de
kaarsrechte wegen Melaniedreef,
Mariadreef, Nianadreef en Annadreef
aan. Hoe zijn deze wegen aan hun
naam gekomen?
1. Ze zijn vernoemd naar de zussen
van Candidus.
2. De katholieke familie ten Brink
vernoemt de wegen naar heiligen.
Vraag 11.
Welke burgemeester van Boxtel staat
op deze foto?
1. Martien van Helvoort, (1945-1971).
2. Paul Pesch (19711989).
3. Ton Rombouts
(1989-1992).
Vraag 12.
Aan de voorgevel van het raadhuis
hangt links naast het balkon een klokje.
Waar komt dit klokje oorspronkelijk
vandaan?
1. Van de voormalige brandweerkazerne aan de Molenstraat.
2. Van het raadhuis uit 1843 dat
voorheen op deze plaats staat.
3. Uit de gesloopte kapel van de
Zusters van JMJ op Duinendaal.
Vraag 13.
Het pand Duinendaal 4, waar oorspronkelijk een brouwerij in zit, krijg in
de 19e eeuw de naam ‘Het Anker’. Hoe
komt men aan deze naam?
1. Het wordt dan gekocht door een
voormalige zeekapitein, die naar
zijn geboorteplaats Boxtel terugkeert om er zijn oude dag slijten.
2. Er vestigt zich dan een wijnhandelaar in dat pand (een anker is
een oude wijnmaat).

Vraag 14.
Het huidige Lindenlust is gebouwd als
Kinderrusthuis St. Antonius. Het heeft
in de loop der tijd dienst gedaan als:
a. Vakantiehuis voor kinderen uit
grote gezinnen uit de randstad.
b. Opvanghuis voor kinderen van
geïnterneerde NSB’ers.
c. Dependance van De La Salle.
Welke beweringen zijn juist?
1. a. en b. zijn waar, c is onwaar.
2. a. en c. zijn waar, b is onwaar.
3. b. en c. zijn waar, a is onwaar.
4. a., b. en c. zijn waar.
Vraag 15.

Dit huis aan de
Stationsstraat 28,
uit 1906, heeft een
voorgevel
met
prachtige
tegeltableaus. In welke
stijl zijn deze
uitgevoerd?
1. Art Deco.
2. Art Nouveau.

De juiste antwoorden op de vragen
van de 1e ronde zijn:
vraag 1 3 vraag 2 1 vraag 3 4
vraag 4 1 vraag 5 3 vraag 6 2
vraag 7 1 vraag 8 2 vraag 9 3
vraag 10 1 vraag 11 1 vraag12 2
vraag 13 3 vraag 14 1 vraag15 2
Voor een juiste 2-keuzevraag krijg je 1,
voor een juiste 3-keuzevraag 2, en voor
een juiste 4-keuzevraag 3 punten. Aan
de 1e ronde hebben 50 personen
deelgenomen. Zij hebben gemiddeld 20
punten behaald. Het maximale aantal
van 23 punten is door 4 spelers
gescoord.
De prijswinnaars van de 1e ronde
zijn:
1. Miriam van den Boer (VVV-bon ter
waarde van € 25,-).
2. Eric Smulders (boek Coenen).
3. Henk Romme (boek Coenen).
De nummers 4 t./m. 10 krijgen de
boeken over de St. Petrus van Piet
Dorenbosch. Alle prijswinnaars hebben
inmiddels bericht van ons ontvangen.

Deelname.
Iedereen kan deelnemen aan deze
quiz. Dit kun je doen door het bijgaande
formulier in te vullen en per post te
versturen naar, of in de brievenbus
stoppen bij, de Secretaris Heemkunde
Boxtel, De Houtbreker 23, 5283 ME
Boxtel. Je kunt ook de oplossing (of een
foto van ingevulde het formulier) mailen
naar foto@heemkundeboxtel.nl. De
inzendingen moeten uiterlijk op zondag
13 december om 18:00 uur binnen zijn.

Deelnameformulier ronde 2
Voornaam……………...…………
Tussenvoegsel………………..…
Achternaam………………...……
Straat………...…………...………
Huisnummer………………..……
Postcode………...………….……
Plaats……...…………………...…
Bij elke vraag is maar één juist
antwoord mogelijk.
Vraag 1:
Vraag 2:
Vraag 3:
Vraag 4:
Vraag 5:
Vraag 6:
Vraag 7:
Vraag 8:
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Vraag 12:
Vraag 13:
Vraag 14:
Vraag 15:
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