De winnaars van de kerstpuzzelwandeltocht 2021
De kerstpuzzelwandeltocht was wederom een succes! Ondanks de regen
hebben we alleen maar positieve reacties ontvangen. Dank aan Angeroyen
voor de chocomel die werd uitgedeeld aan de deelnemers, leuk zo’n
spontane actie. En wij blijven hopen dat we volgend jaar de tocht eindelijk
mogen uitbreiden met muziek, eten en drinken.
In de route zat helaas een klein foutje, Kerkpad had de boom op een andere plaats gezet dan op de
kaart stond. Wij passen de kaart aan, excuses voor de verwarring.
En dan de antwoorden op de vragen:
Vraag 1: kruising Husselarijstraat en Loostraat wordt ook wel “de draai” genoemd. Hier konden de
karren en vrachtwagens keren als ze het dorp in waren gereden.
Vraag 2: aantal lampjes in de dorpskerstboom: het waren er exact 100.
Vraag 3: wat stond omstreeks 1840 in de schuur bij Café de Prins en wie woonde toen in dit huis?
In 1839 woonde de familie van Jan Willem Peelen in De Prins. Naast een bakkerij hielden zij er ook
een kleine tapperij en kruidenierswinkel op na. In de schuur stonden goederen en levensmiddelen
opgeslagen. En er stond een zogenaamde rosmolen in de schuur. Deze door een paard aangedreven
molen werd gebruikt om het koren te malen.
Vraag 4: de naam van de molen naast Café de Prins was De Ceres. Deze is in 1865 gebouwd en
kreeg de naam van de Romeinse godin van de Landbouw, CERES. Door onbekende oorzaak
brandde de molen grotendeels af in 1930.
Vraag 5: Waar is de kerktoren van Loo gebleven? Het geld bestemd voor de toren is “opgedronken” in
Café de Prins. De toren ligt dus bij wijze van spreken onder het voormalige café.
Vraag 6: hoeveel huizen zijn er dit jaar gebouwd op Schuttersveld? Het zijn er 17.
Vraag 7: de rebus van Harry IJzermans: Het antwoord is: “In coronatijd langs versierde bomen lopen
en op betere dagen hopen”.
Vraag 8: in totaal zijn 1500 lampjes gebuikt om de boom in de Sint Antoniusstraat te versieren.
Vraag 9: wie was Sint-Antonius? Sint-Antonius van Padua was een franciscaanse prediker en
theoloog. Hij is een van de populairste heiligen in de westerse kerk. In de volksdevotie wordt hij vaak
aangeroepen als de patroon van verloren zaken. Antonius werd eind 12e eeuw als Fernando Martin
de Bulhom geboren in Lissabon, Portugal.
Vraag 10: komt er hoogbouw in Loo? Nee, dit is echt onzin. Al is er vast wel een projectontwikkelaar
te vinden die dit zou willen…
Vraag 11: wat is de functie van het gemaal? Gemalen hebben meerdere functies: ze “malen” overtollig
water uit het dorp, ze voeren water aan om het water op peil te brengen en ze kunnen zorgen voor
doorspoeling van het water (voor de waterkwaliteit). Dankzij het gemaal aan de Husselarijstraat houdt
de Binnenwei de voeten droog.
Vraag 12: de grootvorst van de Nathalzen woont in de Sint Antoniusstraat.

Vraag 13: de meest gestreamde “kerst-hit” op Spotify is “All I want for Christmas is you” van Mariah
Carey
Vraag 14: Loo telt 25 straten.
Dan de bonusvraag: Aan het einde van de Loostraat bij de dijk staat de smederij. Deze is helemaal
verbouwd. Wie woonde er vroeger? Het goede antwoord is Booltink, maar als je “de smit” hebt
ingevuld, hebben we dat ook goed gerekend.
Er waren een paar deelnemers die alle vragen goed hadden, we hebben onder
toezicht van de kerstman een winnaar gekozen……
De winnaar is geworden Nico Lubbers
Van harte Nico, de cadeaubon van 25 euro wordt zo spoedig mogelijk bij je
afgeleverd.
Dan de kerstverlichting: Wie heeft de mooiste kerstverlichting in Loo?
Dit was een hele lastige. Meerdere buurten hebben hun best gedaan. Kerkpad,
Prinsstraat en Rijnstraat werden meerdere keren genoemd, maar Schuttersveld
heeft met net een paar stemmen meer gewonnen. Van harte! De prijs voor jullie buurt
(25 euro) is onderweg.

En tenslotte de prijs voor de mooist versierde kerstboom. Bij deze de top 3:
Angeroyen:

9,1

Schuttersveld: 8,9

Binnenwei:

8,1

Het kleine kerststalletje onder de boom van Schuttersveld werd erg gewaardeerd maar was net niet
genoeg om Angeroyen te verslaan. De chocomel heeft denk ik toch wonderen verricht.
Angeroyen, van harte gefeliciteerd! De prijs (25 euro voor de kas van de buurtvereniging) wordt zo
spoedig mogelijk overgemaakt naar jullie.
Deelnemers bedankt voor jullie enthousiasme!
Hartelijke groet namens de Dorpsraad Loo:
Reinette, Lenie, Anita en Hans.

