
LEGPUZZELS RUILEN 

We willen voor de liefhebbers de mogelijkheid bieden om legpuzzels te ruilen. 
Op dit moment zijn er 5 puzzels van 1000 stukjes . Als ieder die graag een puzzel wil, er een mee brengt om 
te ruilen kan dit, na telefonische afspraak bij Betsie.  

 

Even terugblikken op het Loosbroekse nieuws met 20 vragen over 2020 ….. 

1. Loosbroek kreeg het nieuwe maandblad “Dorus”. Wie stond er op de voorpagina van het eerste 

nummer? 

2. Wie werd er op de Nieuwjaarsreceptie in januari 2020 uitgeroepen tot Loosbroekse uitblinker? 

3. En wie werd in diezelfde maand uitgeroepen  tot Kanjer van de Hoef? 

4. Wat was tijdens carnaval 2020 in Loosbroek het motto? 

5. De pastorie kreeg nieuwe bewoners. Hoe heet het echtpaar? 

6. Waar was Antoon van der Wijst bijna dertig jaar voorzitter van geweest? 

7. Waar stopte PEP mee? 

8. Wie werd de nieuwe beheerster van De Wis? 

9. Hoe heet het praatprogramma, dat al een paar keer plaatvond bij Lunenburg Events & More? 

10. Op welke ochtend is het koffie-uurtje in De Wis, waarmee een half jaar geleden werd begonnen? 

11. Hoe heet het bedrijf van Rik Ruigrok waar hout verwerkt wordt? 

12. De hond van Ine Hendriks- vd Braak heeft echt een hondenbaan. Wat dan? 

13. Wat deelde De Kreuge uit op 11-11-2020? 

14. Welke 2 mannen werden gehuldigd vanwege 70 jaar koorzang? 

15. Wat verdween er in een dassenburcht in ons dorp? 

16. Wat is de titel van het boek, dat oud-Loosbroekenaar Adri Bosch onlangs uitbracht? 

17. Hoeveel duizend euro bracht de GoedeDoelenWeek in het najaar ruim op? 

18. Welke Loosbroekenaar werd in het najaar Rabostarter van het kwartaal van Rabobank Oss 

Bernheze? 

19. Over welke vrijwilliger, die vooral veel op Laverhof actief is, stond een artikel in 

DeMooiBernhezeKrant op 18 november? 

20. Wat voor boompjes zijn er bij De Heische Hoeve in de boomgaard geplant? 

Antwoorden inleveren vóór 6 februari bij Betsie, Schaapsdijk 16. Per mail doorsturen mag ook. 
Onder de deelnemers met de meeste goede antwoorden wordt weer een doos bonbons verloot. 
Vul hieronder de antwoorden in. 
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