RONDJE CULTUREEL VENLO

ANTWOORDEN
SPEURTOCHT
ROMERHUIS

1

?

Vraag 1: Het Romerhuis is een van de oudste huizen van Venlo. In
welk jaartal is het huis gebouwd?
1492

?

Vraag 2: Welke producten kun je kopen in het Romerhuis?
Kwaliteitskoffie, - thee en chocoladeproducten

HET STATION

2

?

Vraag 1: Waar lag het oorspronkelijke station van Venlo?
Dit station lag niet op dezelfde plek, maar driehonderd meter
verder richting Kaldenkirchen.

?

Vraag 2: Welke architect heeft het stationsgebouw ontworpen?
Koen van der Gaast

?

Vraag 3: Hoe heet de spoorlijn die van Venlo naar Nijmegen leidt?
Maaslijn

22

?

Vraag 4: Welke 3 treinvervoerders stoppen bij Station Venlo?
NS, Arriva, Eurobahn

HET LIMBURGS
MUSEUM

3

?

Vraag 1: Het Limburgs Museum is onderdeel van 3
provinciale musea in Limburg. Welke 2 andere musea zijn hier ook
onderdeel van?
Discovery Center Continium Kerkrade
en Bonnenfantenmuseum Maastricht

?

Vraag 2: Hoe heet het park waar het Limburgs Museum aan is
gevestigd?
Julianapark

?

Vraag 3: Welke kernwaarden streeft het Limburgs Museum na?
Noem er tenminste 3.
Gastvrij, betrokken, ondernemend, eigenzinnig en inspirerend

MUSEUM VANBOMMEL VAN DAM

4

?

Vraag 1: Wat was voorheen gevestigd in het gebouw dat momenteel
verbouwd wordt en het museum zich in gaat vestigen?
Hoofpostkantoor Keulse Poort

3

?

Vraag 2: De stichting Van Bommel van Dam reikt eens in de 3 jaar
een prijs uit aan een veelbelovende kunstenaar uit Nederland of
Noordrijn-Westfalen. Aan welke twee eisen moet een kunstenaar
voldoen om kans te maken op deze prijs?
Je moet jonger zijn dan 35 jaar en 2D-kunst maken (schilderkunst, tekenkunst, fotografie of grafiek

DOMANI

6

?

Vraag 1: Wat is de Nederlandse vertaling van Domani?
Toekomst of morgen

?

Vraag 2: Waar diende de Domani voorheen voor?
Kloosterkerk

KEIZERSTRAAT

7

?

Vraag 1: Waar heeft deze straat zijn naam aan te danken?
De legenda gaat dat Napoleon deze route nam toen hij de menigte
op de Parade wilde vermijden. Zijn paard verloor er een hoefijzer
en sindsdien heet de straat de Keizerstraat.

?

Vraag 2: Hoe heet deze Venlose Kunstenaar?
Ger Janssen

4

8

?

HET STADHUIS
Vraag 1: Wat is de huidige functie van het Stadshuis van Venlo nu?
Gemeentehuis

POPPODIUM
GRENSWERK

9

?

Vraag 1: Met welke organisaties werkt Poppodium Grenswerk nauw
samen? Noem er tenminste 2.
De Maaspoort, Domani, Theater de Garage en het Zomerparkfeest

?

Vraag 2: In oktober 2014 opende Grenswerk haar deuren. Wie gaf
het eerste officiële concert in Grenswerk?
Belgische singer/songwriter Milow

11

DE MAASPOORT

THEATER & EVENTS
DE MAASPOORT

?

Vraag 1: Leg uit hoe je de vorm van het kabbelende water terug kunt
zien in de vormgeving van het gebouw. Noem minimaal 2
kenmerken.
Golvende vormen in het gebouw, veel ramen, abstract,
kleurgebruik

5

?

Vraag 2: Waar verwijst de naam van De Maaspoort naar?
De rivier de Maas

?

Vraag 3: Kijk naar binnen! Hoe herken je de oude architectuur in de
binnenzijde van het gebouw?
Het lijnenspel loopt van het bestaande gebouw door naar het
nieuwe gebouw.

?

Vraag 4: Hoe heet de grootste theaterzaal van De Maaspoort?
Rabobank Venlo Zaal

?

Vraag 5: Ga naar de website van De Maaspoort. Bekijk het
programma en noem tenminste 3 genres die jij leuk vindt.
Eigen antwoord

?

Vraag 6: Draai je om, op de Oude Markt zie je een beeld staan dat in
1985 is gemaakt door Fons Bemelmans. Hoe heet dit beeld en waar
staat het symbool voor?
Orpheus: muzikant, dichter en profeet uit de Griekse
mythologie.

BISTRO DE LUIF

?

Vraag 1: Waar is de naam Bistro de Luif van af te leiden?
De oude stadsmuur aan de zijkant van De Maaspoort

?

Vraag 2: Kijk door de ramen naar binnen in het restaurant. Hoe zou
je de stijl omschrijven?
Eigen antwoord

66

RESTAURANT CABILLAUD

?
12

?

Vraag 1: Wat is de slogan van restaurant Cabillaud?
Living the good life

THEATERHOTEL
Vraag 1: Loop naar de ingang van het Theaterhotel aan de zijkant van
De Maaspoort. Hier liep vroeger een straatje. De hotelbar is naar dit
straatje vernoemd. Hoe heet dit straatje?
Op de Miste

?
13

?

Vraag 2: Bij de ingang van het Theaterhotel zie je veel oude elementen van de straatjes van vroeger terug. Noem tenminste 2 elementen
die je herkent.

ALD WEISHOÈS
Vraag 1: Wat is de Nederlandse vertaling van ‘Ald Weishoès’?
Oude Weeshuis

?

Vraag 2: Waar diende dit gebouw vroeger o.a. voor?
Een Latijnse school

7

16

?

JULIANAPARK
Vraag 1: Hoe heet het gratis festival dat iedere zomer plaatsvindt
in dit park?
Zomerparkfeest

?

Vraag 2: Waar heeft de eerste editie van dit festival in 1977
plaatsgevonden?
Het festival werd in 1977 voor het eerst georganiseerd als een
straatfeest in de Venlose Heutzstraat.)

8

