
 

      DE GROTE 
LeerDongenKennen 

          QUIZ
1. Het bestuur van Leer Dongen Kennen bestaat uit 5 Dongense ondernemers.

 Wie zijn dit? En hoe heten de bedrijven, waarvan hun eigenaar zijn?

2. Noem 3 specialiteiten van Bakkerij Pim Filius

3. Berkel-Enschot, Tilburg, motorrijder

 Welke ondernemer zoeken we, wat is zijn naam en de naam van de winkel?

4. Welke ondernemer is onlangs een samenwerking aangegaan met oogarts M. van de Put?

5. PvdA – cameraman – voorzitter….welke persoon zoeken we?

6. Welk jubileum vierden Jessica & Leon Oomen van Expert Dongen, vorige maand?

7. Noem 5 Dongense horeca eigenaren met de naam van hun bedrijf

8. Hoe heet dit ondernemers echtpaar? (zie foto 8)

9. De Tramstraat heet niet voor niets zo: tussen 1881 en 1934 reed daar een tram. 

 Welke twee plaatsen vormden het begin- en het eindpunt van deze tramlijn?

10. Noem 4 producten en/of diensten, die te verkrijgen zijn bij BreAss.

11. Hoe heet de eigenaar van RB Fietsen en welke merken fietsen verkoopt hij, noem er 2?

12. Deze week staat er een bericht op de Facebookpagina van Leer Dongen Kennen m.b.t. de 

eindejaarsactie. “LIKE” de pagina van Leer Dongen Kennen. En “like” en “deel” dit bericht.

13. Op deze pagina staan 10 puzzelstukjes foto’s van ondernemers uit Dongen,

 Genummerd onder 13A t/m J. Herkent u ze? Noem de 10 namen.

14. Stomatiek Dongen stopten vorig jaar met hun activiteiten. Na hoeveel jaar? 

 En wie welke onderneming heeft de activiteiten overgenomen.

15. In welke Dongense speciaalzaak wordt door vader & dochter samengewerkt?

16. Noem minimaal 10 kapsalons die in Dongen gevestigd zijn.

17. Hoeveel edities van DongenIce hebben tot heden plaats gevonden 

 en wie is de nieuwe voorzitter van Dongenice?

43. Op zaterdag 20 maart 2021 wordt er weer een gezellige “THUIS BINGO” georganiseerd. 

 Wat is de volledige naam van deze BINGO?

44. Woonloods levert o.a. RELAX FAUTEUILS. In meer dan hoeveel kleuren? 

 En noem nog 5 producten welke bij deze speciaalzaak te koop zijn.

45. Juwelier van Stokkom is al meer dan 60 jaar een begrip in Dongen voor o.a. sieraden. 

 Voor welke 6 andere expertises kun je hier ook prima terecht?

46. Hoe heet de “personal shopper” bij Shoeby Dongen?

47. Bij welke winkels in Dongen kun je terecht voor het maken van pasfoto’s?

48. Paul de Groenteman verkoopt nu al ruim een jaar “BEFRANK” bananen, 

 wat is het grote kenmerk van deze heerlijke bananen?

49.  “Sinds 1985 passie voor service”&“Eriks Choice” welke winkel aan de Tramstraat zoeken we?

50. Lenneke, Margie, Life Style Event…welke winkel zoeken we?

51. Noem minimaal 5 merken welke te verkrijgen zijn bij Maxx Mode

52. Hoeveel jaar bestaat Discus Leo van Riel?

53. Merel, sieraad, Tramstraat.. welke winkel zoeken we?

54. Bij welke leden van LeerDongenKennen kan je sushi bestellen?

55. Welke fabriek stond er vroeger op de plaats waar nu de Zuivelstraat is?

56. Welke ondernemers zijn te vinden op Hoge Ham 112?

57. Welke bedrijfsnaam is ook een kleurrijk dier? En noem een van de merken die ze er verkopen.
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D 18. Noem 10 merken die te verkrijgen zijn bij Uniek Beenmode & Lingerie?19. Welke Dongense opticien speelt in een muziek band?  Noem de naam van 
 de band, de naam van de ondernemer en welke opticien is dit?20. Noem 5 taakgebieden welke behoren bij de portefeuille  van wethouder Eline van Boxtel-Pullens.21. Hoeveel Facebook pagina’s heeft Rene van Strien Schoenmode?22. Bakkerij ’t Smoske heeft op woensdag een vaste aanbieding broden?  Wat is de aanbieding?

23. Bij Jumbo Dongen zijn ze momenteel hard aan het werk aan een geheel  nieuwe winkel. Wat wordt de winkeloppervlakte van de vernieuwde winkel.  En heet de bedrijfsleider?24. RBT De Langstraat ; Wat doet deze organisatie? Voor welke gemeentes?  En waar kun je in Dongen fysiek terecht voor deze organisatie?25. Waar staan de letters “LDK” voor? Wat doet deze organisatie?  En wie zijn de partners?
26. Wat is leerlooien? Welk bekend Dongens bedrijf houdt zich  hier hoofdzakelijk mee bezig?27. Noem 3 Dongense sportmensen, die in hun sport op wereldniveau  hun sport uitoefenen.

28. Waar kun je in Dongen terecht voor een piercing? En door wie kan  deze piercing dan geplaatst worden?29. Welke prijs wordt er jaarlijks tijdens de kermis in Dongen uitgereikt?30. Looiersplein, ruim 45 jaar bestaan, overgenomen van ouders… Welk bedrijf zoeken we? En hoe heten de eigenaren?

31. Bergen, 60 jaar, kleur geel….welk evenement zoeken we?

32. Ca. 3000 deelnemers, 2020 67e editie (die niet doorging) 

 Welk groots evenement in Dongen zoeken we?

33. Monic, verhuizing juni 2020, Kaatsheuvel….Welke winkel zoeken we?

34. Welk groots evenement vindt normaal in april plaats in Park Vredeoord? En onder welke 

alternatieve naam zal het dit jaar voor de tweede maal georganiseerd gaan worden?

35. Welke winkel is gevestigd aan de Tramstraat 81. Hoeveel jaar bestaat deze winkel? 

 En wat is de voornaam van de eigenaar?

36. Al meer dan 25 jaar levert John Flora mooie boeketten bloemen. 

 Noem nog 3 producten/diensten, die je hier kunt kopen.

37. Jeroen, Bianca, Francien & Rene….welke winkel zoeken we.

38. Bij welke speciaalzaak is elk jaar een zgn. VAKANTIE-TAS te koop. 

 Noem 3 lekkernijen, die hierin zeker niet zullen ontbreken.

39. Ellen, Tennis, Breda, Kaatsheuvel…welke winkel zoeken we?

40. Welke winkel is gevestigd aan Looiersplein 24? Noem 3 producten die je er kunt kopen.

41. Verf, behang, vloerbedekking & gordijnen…welke speciaalzaak zoeken we?

42. Via Facebook loopy er al geruime tijd een estafette-actie HOE GAAT HET NU MET? 

 Noem 5 ondernemingen, die hier al aan meegedaan hebben.
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Beste le�er, 
Doe mee met onze grote Leer Dongen Kennen Quiz 

en maak kans op o.a. mooie prijzen zoals:

Geef antwoord op alle vragen en mail deze door naar: win@leerdongenkennen.nl

Inleveren kan tot 21 maart a.s.-  Naam, adres, telefoonnr. graag in de mail vermelden!

Op 31 maart zullen we via Facebook ‘live’ de prijsuitreiking houden.

Nadere informatie volgt nog via Weekblad Dongen en de Facebookpagina van Leer Dongen Kennen.

Een parfumpakket
t.w.v. 150,-

beschikbaar gesteld door DA Ingrid

Grote doos Bonbons
beschikbaar gesteld door BonBons enzo

Wij verbeteren 
onze winkel!

Bij Jumbo vinden we dat het áltijd beter kan. 

Daarom gaan we binnenkort verbouwen.   

Alvast onze excuses voor het ongemak.

 Jumbo, Dongen, Mgr. Schaepmanlaan 8

Boodschappen 

pakket t.w.v. € 50,-

beschikbaar gesteld door Jumbo Dongen

Cadeaubon 
    t.w.v. € 25,-

beschikbaar gesteld

door René van Strien 

Schoenmode

Looiersplein 27-28 - Dongen - T: 0162 - 31 42 40

Ingrid
Drogisterij & Parfumerie 

 Looiersplein 32 - Dongen 

Tel 0162 694553
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         LeerDongenKennen.nl

BEHOUDT ONS DORPSE 
WINKEL PLEZIER!

IN DE WINKELTJES VAN HIER!
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