1. Dierentuin: Hoeveel tijgers zijn er in het tijgerpark?
Antwoord:
2. Poppen: Wie schreef het boek Puppenmütterchens Nähschule (poppenmoedertjes naaischool)?
Antwoord:
3. Schuco vitrine: Van welk automerk is de zelfbouw elektro auto?
Antwoord:
4. Steiff Oude binnenstadsanering: Welk dier zaagt een plank in stukken?
Antwoord:
5. Steiff vitrine: Waar komt de naam “teddybeer“ vandaan?
Antwoord:
6. Tinverzameling: Hoe heet de beeldhouwer uit Trier die veel van de figuren gemaakt heeft?
Antwoord:
7. Blikken speelgoed van vóór de oorlog: In de vitrine van de Fa. Lehmann staat een automobilist die op
een hoorn blaast. Hoe heet hij?
Antwoord:
8. Welke beroemde kunstenaar heeft een blikken auto van het merk „Panhard“ als voorbeeld gebruikt voor
zijn kunststofmodel „Baviaan met jongen“?
Antwoord:
9. Slot-Car tentoonstelling: Welk nummer staat er op de gele schoolbus?
Antwoord:
10. Modelbouw: Door wie werd, in 4 jaar tijd, het slagschip „Scharnhorst“ gebouwd?
Antwoord:
11. Spellenvitrine: Van welke plaats naar welke plaats in het Moezeldal loopt het dobbelspel?
Antwoord:
12. Blikken speelgoed uit de jaren 50: Hoe heet de achtbaan van de Fa. Einfalt?
Antwoord:
13. Modelspoorbaan: Waar komt de inhoud van de vaten van de wijntransportwagon vandaan?
Antwoord:
14: Welke jaartallen staan er op de 3 Spoor H0 „Jaarwagons“ van het Speelgoedmuseum?
Antwoord:
15. Over het museum: Wie richtte het Speelgoedmuseum op?
Antwoord:
16. Wanneer vierde het Speelgoedmuseum zijn 20e verjaardag?
Antwoord:

Antwoordblad

1. Dierentuin: Hoeveel tijgers zijn er in het tijgerpark?
Antwoord: 5
2. Poppen: Wie schreef het boek Puppenmütterchens Nähschule (poppenmoedertjes naaischool)?
Antwoord: Agnes Lucas
3. Schuco vitrine: Van welk automerk is de zelfbouw elektro auto?
Antwoord: Cadillac
4. Steiff Oude binnenstadsanering: Welk dier zaagt een plank in stukken?
Antwoord: de kat
5. Steiff vitrine: Waar komt de naam “teddybeer“ vandaan?
Antwoord: Van de bijnaam van de voormalige Amerikaanse president Theodor „Teddy“ Roosevelt.
6. Tinverzameling: Hoe heet de beeldhouwer uit Trier die veel van de figuren gemaakt heeft?
Antwoord: Willi Hahn
7. Blikken speelgoed van vóór de oorlog: In de vitrine van de Fa. Lehmann staat een automobilist die op
een hoorn blaast. Hoe heet hij?
Antwoord: Tut-Tut (toet-toet)
8. Welke beroemde kunstenaar heeft een blikken auto van het merk „Panhard“ als voorbeeld gebruikt voor
zijn kunststofmodel „Baviaan met jongen“?
Antwoord: Picasso
9. Slot-Car tentoonstelling: Welk nummer staat er op de gele schoolbus?
Antwoord: 854
10. Modelbouw: Door wie werd, in 4 jaar tijd, het slagschip „Scharnhorst“ gebouwd?
Antwoord: Ludwig Weber
11. Spellenvitrine: Van welke plaats naar welke plaats in het Moezeldal loopt het dobbelspel?
Antwoord: Van Trier naar Koblenz
12. Blikken speelgoed uit de jaren 50: Hoe heet de achtbaan van de Fa. Einfalt?
Antwort: Big Dipper
13. Modelspoorbaan: Waar komt de inhoud van de vaten van de wijntransportwagon vandaan?
Antwoord: Rüdesheim en / of Bordeaux
14: Welke jaartallen staan er op de 3 Spoor H0 „Jaarwagons“ van het Speelgoedmuseum?
Antwoord: 1989 / 1990 / 1991
15. Over het museum: Wie richtte het Speelgoedmuseum op?
Antwoord: Rolf en Heidi Scheurich
16. Wanneer vierde het Speelgoedmuseum zijn 20e verjaardag?
Antwoord: op 28. april 2009

