
Vragen bij historische foto’s van de viering van Koninginnedag en de bevrijding 

 
We hebben nog een extra uitdaging voor jullie tijdens de fotospeurtocht. Op de route 

kom je 16 foto’s tegen over de viering van Koninginnedag en Bevrijdingsdag in het 

verleden in Kesteren. Deze foto’s staan in etalages en bij bedrijven, die je onderweg 

tegenkomt. Bij elke foto hebben we een vraag bedacht: 

1. Waar staat deze boog in 1923 bij de viering van 25 jaar koningin Wilhelmina? 

2. Welk gebouw staat er op deze foto van 1928? 

3. Wie is die schone bruid uit Kesteren in 1937 als koningin Juliana en wie speelt Prins 

Bernhard? 

4. Hoe heet deze straat uit 1938? 

5. Welke kruidenierswinkel in het Achterdorp staat op de foto? 

6. Wie slaat de grote trom bij 10-jaar bevrijding? 

7. Wie is dat met de fietskar en bij welke gelegenheid is deze foto genomen? 

8. Wie herkent u op de foto bij 25-jaar bevrijding? 

9. Wie bestuurt de tractor bij de viering van 25-jaar koningin Juliana? 

10. Waar staat deze boog bij de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980? 

11. Wie vierden op de Leede de bevrijding en de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980? 

12. Welke ploeg nam in 1982 enthousiast deel aan de zeskamp? 

13. Welke buurtvereniging bouwde deze boog bij het eerste lustrum van koningin Beatrix? 

14. Welk team staat op de latten bij de zeskamp in 1995? 

15. Wat moest je doen om te mogen mee-eten op Koninginnedag? 

16. Welke wethouder was aanwezig bij de aubade in 2015? 

Wil je in aanmerking komen voor een leuke prijs? Mail je antwoorden dan naar: 
info@oranjeverenigingkesteren.nl of lever ze in bij PLUS van de Pol (er staat een bak). 
We verloten de prijs onder de beste inzendingen, dus lever hem ook in als je niet alle 
antwoorden weet. 
 

Geïnteresseerd in de historische foto’s kijk dan ook naar het                                      
YouTube filmpje op onze website  

 

Denk bij de deelname aan de speurtocht aan de coronaregels! 
Veel succes ! 
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