
Hoeveel flamingo's zag je in het filmpje?

Hier is hij dan, de tweede editie van de Mierlose Dorps Quiz. Afgelopen één april gingen we van start 
met een grandioze inschrijving en opdracht! 96 teams strijden voor eeuwige roem en natuurlijk de 
prijzen. Trots zijn wij als organisatie om te zien hoe fanatiek jullie zijn en met zo’n grote aantallen 
mee doen. Het lijkt ook alsof het hele jaar door de quiz leeft in ons dorp.
Geniet van deze avond, speel eerlijk en maak er een onvergetelijke quiz van!

Aandachtspunten

•	 Te	gebruiken	vervoersmiddelen	fiets	of	benenwagen	GEEN gemotoriseerde voertuigen.  
	 Let	op	met	medeweggebruikers	i.v.m.	drukte	in	het	dorp.	(wij	controleren	hier	op)
•	 De	vragenmap	mag	uit	elkaar	worden	gehaald,	bij	inleveren	moeten	de	pagina’s	weer	terug	in		
	 goede	volgorde.	(geen	goede	volgorde	is	strafpunten).
•	 Foto’s	die	worden	gemaakt,	kunnen	gebruikt	worden	als	promotie	materiaal.
•	 Er	zijn	tijdsopdrachten,	houd	de	tijd	in	de	gaten	(te	laat	is	geen	deelname)	en	kijk	naar	het	
  aantal personen dat kan deelnemen.
•	 Antwoorden	invullen	met	zwarte of blauwe	pen	(andere	kleuren	worden	afgekeurd).

Zorg	ervoor	dat	je	uiterlijk	23:30	alle	opdrachten	hebt	ingeleverd	en	dat	de	bladzijden	op	juiste	
volgorde in de map zitten. Mocht er iets niet in je tas passen, zorg ervoor dat er duidelijk je 
teamnaam	en	-nummer	op	het	product	gezet	worden	(zie	website).

Noodnummer:	06-16524452	(niet	voor	vragen	over	de	quiz).

Mochten	er	problemen	zijn,	de	organisatie	is	aanwezig	in	‘t	Patronaat.

Succes!

Bas,	Mieke,	Hans,	Rob,	Koen	en	Michiel

Voorwoord
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1.0 Zoeken tussen herinneringen

 In de tas kan je het boek ‘Mierlo beleeft zijn herinneringen’ deel 2 vinden. In dit boek staan vele   
 foto’s van vroeger. Wij hebben fragmenten uit dit boek opgenomen, maar op welke pagina staat   
 deze foto? (Dit boek mogen jullie houden met dank aan Sint Catharina en Sint Barbara Gilde) 

A. B. C.

D. E. F.

1.1 Marktplaats

 Let op: Lees de spelregels goed om diskwalificatie te voorkomen! 
 De Mierlose DorpsQuiz moet aan zijn geld komen, en daarom verkopen wij de antwoorden! 
 We hebben dit item voor je via Marktplaats te koop aangeboden.

                           Spelregels: 
 1. Maak een account aan bij marktplaats.nl met je teamnaam als ‘naam op Marktplaats’ 
 2. Je mag zo vaak bieden met jouw teamaccount als je wilt, maar je mag alleen met 
    €1,00 verhogen per bieding! 
 3. Je mag je bod NOOIT intrekken. 
 4. Je kan alleen winnen wanneer het winnende bedrag met jouw teamnaam vermeld staat. 
 5. Heb je een eerder bedrag in deze bieding gewonnen, dan stop je met bieden en ben                   
     je klaar met deze opdracht. Twee keer winnen is diskwalificatie van deze opdracht.

De winnende bedragen zijn!  

€34   €638
€81   €750
€150   €803
€341   €969
€591   €1000
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Jaar: Straat:

Jaar: Straat:

Jaar: Straat:

Jaar: Straat:

Jaar: Straat:

Jaar: Straat:

Jaar: Straat:

Jaar: Straat:

Jaar: Straat:

Jaar: Straat:

1.2 Kerszoeken 

 In Mierlo zoeken we elk jaar naar ‘de kers’! Zes weken voor carnaval doen elk jaar ongeveer 70   
            mensen aan een verstop en zoek spel binnen Mierlo met een zeer zware kers. Na vele jaren zijn er       
            vele tips bedacht.  Hieronder zie je 10 tips, naar welke straat verwijst deze tip en in welk jaar is     
            deze tip gebruikt? 

 A. Ik stel het schaakstuk op het speelbord. Wij rusten hier na, kijkend naar het boeiende spel. 
 

 B. In Mierlo lopen Mona Lisa in Kerkstraat en de kersewacht in Zonnedauw tegen rooi bollekes. 
 
 
 C. Het einde is gevonden. De bus brengt hem sportief weg, laat de beesten rustig slapen. 
 
 
 D. We spelen met een snelle vogel en wachten geduldig met onze handen in de zakken. 
 
 
 E. Ik zat op een scherp deel van rijtuig bij het groen cafe. groet Loesje. 

 
 F. “Bea” en “Karel” hebben er samen een rommeltje van gemaakt, ze draafden te ver door. 

 
 G. In de sloot bij een halte vliegt de vogel weg als ik loop. 

 
 H. Een vogel vlucht naar twee doodlopende wegen, als slot wint Loesje met een harte kaart. 

 I. Rob Geus speelt het balspel weg langs de kudde en zet Meyo Mato voor Santheuvel-Oost.

 J. Hoog of diep deert ons niet wij gaan heen op ons sokken zonder richtings gevoel.

Trimpert

2011 Plataan

2006 Bospad

2004 Molenkamp

2009 Kasteelweg

2005 Bekelaar

2008 Marktstraat

2012 Kniptor

2014 Sester

2003 Haakakker

2006
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1.3 Zoek de 12 verschillen! 
 
 De orginele foto is te vinden op een van onze social media kanalen! 

1.4 Lego

 Als kind zocht je vaak uren naar dat ene legoblokje in de grote box! Dit ga je nogmaals beleven!
 In de tas vind je een plastic zakje met jouw teamnummer erop, stop hieronder exact 
 hetzelfde legoblokje in zoals hieronder afgebeeld. 
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1.5 Woordzoeker
 
 We hebben enkele teams bij elkaar verzameld die zowel vorig jaar als dit jaar mee doen met de   
            Mierlose DorpsQuiz. Alle overgebleven letters vormen een zin!

1 voor alle, alle voor 1
Antoon’s angels
Buitenbeentjes
CV de zoete inval
De club van 9
De gezellige mensen
De groentebroertjes
De hokkers
De karelsteintjes
De kersenbouwers
De lokkertjes
De platino’s
FC de vis
Jazeetie
Klap van de molen
Knaapjes
Midako
Mierloos kwis klupke
MTV
Omdat ’t gezellig is
Per seconde grijzer
Quizpelturig
Quiz ’t wel
Ratjetoe
Rikclub ‘onder ons’
Snelheidsduivels
Team hekelstraat
’t Nablussertje
Van alles wa
VC de butsbollen

Zin: De mierlose dorpsquiz is fantastisch, volgend jaar doen we weer mee! 
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1.6 Huizennamen
 
 Vele huizen in Mierlo hebben een naam aan hun gevel hangen. Meestal betekenen deze namen iets  
 maar soms vind de eigenaar het belangrijk om zonder reden het beestje een naam te geven. 
 Welke straat en welk huisnummer horen bij de volgende foto’s. Om het wat makkelijk te maken 
 hebben we voor je aangegeven in welk gebied van Mierlo je moet zoeken.

A: B: C:

D: E: F:D:

Langenakker 133 Langenakker 228 Burg. Verheugstraat 1

Hekelstraat 3 Burgemeester verheugstraat 54Prelaat Brantenstraat 1
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1.7 Vele wegen leiden naar Mierlo
 
 Vanuit alle kanten kun je Mierlo bereiken, maar soms lijkt het wel zeer vreemd aangegeven.
 
 Welke getal hoort bij de juiste foto?

A:

D: E: F:

B: C:

1: 51.395748, 5.719598
2: 51.445517, 5.632686
3: 51.452358, 5.581859
4: 51.477951, 5.650482
5: 51.467741, 5.611884
6: 51.441271, 5.476847
7: 51.460403, 5.631992
8: 51.484401, 5.638541
9: 51.449074, 5.614325
10: 51.393341, 5.695577

11: 51.457460, 5.610162
12: 51.449650, 5.681601
13: 51.427973, 5.575701
14: 51.434122, 5.622973
15: 51.512367, 6.083300
16: 51.410761, 5.558599
17: 51.473132, 5.653638
18: 51.439256, 5.639146
19: 51.438946, 5.618400
20: 51.474740, 5.679171

16:      51.410761, 5.5585995:     51.467741, 5.611884 17:     51.473132, 5.653638

10:     51.393341, 5.695577 12:     51.449650, 5.6816011:     51.395748, 5.719598
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1.8 Slingerend de weg zoeken!
 
 Na een avondje stappen lopen mensen slingerend en zoekend naar huis. Jullie gaan dit ook doen  
 maar dan op een iets verstandigere wijze. In de tas zit een mooie slinger, hiermee kun je de weg   
 vinden. Op de eindlocatie krijg je twee bewijzen van goed gedrag! Daarvan willen we er een   
   terug die je opplakt op deze pagina.

 Elk kleur van een vlaggetje staat voor een richting.  Als je de 
 route goed aflegt kun je een feestelijke foto maken 
 in de photobooth en dat levert ook punten op!

 Start met het lichtblauwe vlaggetje met een 
 streepje in het stof verweven.

 Geel vlaggetje met streepje: 
 Meld je op huisnummer 14

 Bordeaux rood vlaggetje:       
 Ga de 2e straat linksaf

 Knal rood vlaggetje:      
 Ga op het einde van de weg linksaf

 Lichtblauw vlaggetje met streepje in het stof verweven:  
 Ga vanaf het oude gemeentehuis de Kerkstraat in

 Bruin vlaggetje:       
 Ga op het einde van de weg rechtsaf

 Zalm roze vlaggetje:      
 Ga de 6e straat linksaf

 Licht blauw:       
 Ga de eerste straat rechtsaf
 

Plak hier 
jullie Snapshoot!

Antwoord:

A: Hoeveel vlaggetjes aan lantaarnpalen ben je tegengekomen?

  5 vlaggetjes
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1.9 Jongens tegen de meisjes

 Iedereen kent natuurlijk het letterspel van de jongens tegen de meisjes, door het husselen van de  
 letters die op de buik en op de rug van het pak staan, het juiste antwoord te vormen. Wij als   
 organisatie hebben ons ook in een letterpak gehesen. Nu is het aan jullie om onze foto’s (zie losse
 pagina voor in de map) uit te knippen en in de juiste volgorde op te plakken. 

 Knip alle letters uit en plak deze op de vakjes met het juiste antwoord. Let op voor elk antwoord  
 dien je 1 letter (van de rug of de buik) van de 6 verschillende organisatoren te gebruiken.

         A: Niet korter maar.......

 B: Een veel gebruikte textielsoort:

 C: Het voltooid deelwoord van het werkwoord korten:
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 D: Papiersoort waar dozen van gemaakt worden

 E: Tropische vogel:

 F: Ademhalingsorgaan:
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 Vaak worden gestolen auto’s gestript en omgekat. Hieronder zie je aantal omgekatte auto’s waar  
  op de bovenkant van een ander automerk is gemonteerd. Schrijf de merknaam en het type van de   
 boven- en onderkant van de auto’s op. Bij enkele auto’s zijn de merknamen verwijderd. 

Automerk boven:

Type boven:

A.

B.

C.

Automerk onder:

Type onder:

Automerk boven:

Type boven:

Automerk onder:

Type onder:

Automerk boven:

Type boven:

Automerk onder:

Type onder:

2.0  Auto’s strippen

Volvo

V-40

Alfa Romeo

Guilietta (distinctive) 

Austin Martin

DB9 

Ferrari

458 Italia 

Peugeot

206

Opel

Insignia 
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Automerk boven:

Type boven:

D.

Automerk onder:

Type  onder:

Automerk boven:

Type boven:

Automerk onder:

Type onder:

E.

F. Automerk boven:

Type boven:

Automerk onder:

Type onder:

DAF

33

Lada

1200

Dacia 

Duster

Jeep

Grand Cherokee

Matra imca

Bagheera S

Opel

Manta B2000 GSI
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2.1 On the Move  
 
 Er zijn ook mensen die strippen, denk bijvoorbeeld aan de Chippendales die volle zalen met 
 vrouwen wisten/weten te trekken. Niet alleen vanwege hun lijven/lichamen maar ook omdat ze
 zeer zwoel dansten. Hieronder vind je een aantal zeer korte beschrijvingen van diverse 
 (vaak exotisch/erotische) dansen. 

 Welke dansen worden beschreven? 
 
 A. Deze dans is een combinatie van dans en sport. Deze werd bekend in de tachtiger jaren toen   
                het verscheen in Canadese stripclubs. Van oorsprong bedraagt deze dans showelementen uit  
                het Chinese circus. Er worden tegenwoordig Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd,   
                waarbij een sportief optreden wordt getoond. Er zijn aparte categorieën voor vrouwen, 
                mannen en duo’s.

 B. Het is een theatraal genre en staat voor klassieke striptease. De term refereerde aan 
     variétéachtige shows in nachtclubs. In zulke shows traden komieken op die seksueel getinte 
     grappen vertelden. Komische acts werden afgewisseld met striptease. Het kende zijn 
     hoogtepunt in de jaren 1860 tot en met 1940. Het betekent letterlijk: met een grap.

 C. Deze dans is ontstaan in de vroege jaren 60, toen vrouwen op tafel klommen en de “twist”   
               dansten. Sommigen beweren dat deze dans is ontstaan in en genoemd werd naar een 
     populairste rockclub in Los Angeles. De danseressen hebben vaak minirokjes aan en laarzen met   
                hoge hakken. Ook dragen ze vaak accessoires zoals glowsticks, pistolen die oplichten of een dier 
                (meestal een slang).

 
 D. Het is een vorm van luchtacrobatiek waarbij gebruik wordt gemaakt van twee lange stukken   
                doek. Je zweeft hoog en je laat je plots vallen. Je kunt klimmen, hangen en spectaculaire vallen 
     uitvoeren met deze bijzondere dans! 

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Paaldansen

Burleske / Burlesque

GOGO Dance

Tissu/Arial silk
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 E. Dit is een erotische dans, waarbij de danser meestal lichaamscontact heeft met een zittend 
    persoon. De dansers zijn vaak schaars gekleed. Het lichamelijk contact ontstaat doordat tegen 
    elkaars lichaam wordt gewreven. Vaak worden er van te voren afspraken gemaakt over het wel 
    of niet mogen aanraken.  

 F. Bij deze dans ontdoet de danser of danseres zich dansend van kleding. Het is een opwindende  
    manier van uitkleden. De dans bevat veel sensuele bewegingen. Zodra het laatste kledingstuk 
    uit is, is de dans ten einde. Soms eindigt de dans zelfs iets eerder en blijven de laatste 
    (minimale) kledingstukken aan. 

 Wie heeft ze vroeger niet gelezen, stripalbums. Van welke albums zie je een gedeelte van de 
 voorkant? En welk nummer had dat album in die reeks ook alweer?

Antwoord:

Antwoord:

Strip:

 nr. :

Strip:

 nr. :

Strip:

 nr. :

A. B.

C.

2.2 Strips van vroeger

Lap Dance 

Striptease

Suske en Wiske - Efteling elfjes.

168

Lukcy Luck - De Spookstad 

25 

Robert en Bernard - de kwade hand  

10
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Strip:

 nr. :

Strip:

 nr. :

2.3 Jeugdsentiment  

 Type de volgende link in http://www.mierlosedorpsquiz.nl/jeugdsentiment en dan kom je op de   
 website waarop een filmpje staat. In dit filmpje zijn 6 intro’s te zien van kinderprogramma’s. 

 Van welke programma’s zag je de intro’s?

Intro 1:

Intro 2:

Intro 3:

Intro 4:

Intro 5:

Intro 6:

Strip:

 nr. :

D. E.

F.

Astrix en Obelix - De Gallier

1

Kuifje in Afrika/Congo 

2

Seabert  

Ben 10 

Teddy Ruxpin 

Plons 

Tijd voor avontuur 

Beestebos is boos! 

Suske en Wiske - Planeetvreter

339
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A:

2.4 Er zijn vele verschillende soorten strips. 

 Welke strips zie je hieronder?

B: C:

D: E: F:

G: H:

Wax Strips Magneet Strip Striptang

Pilstrip Tochtstrip Spaanplaatschroef 

Led strip Stripsody
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2.5 Tafeltje dekje 

Vroeger had je een strippenkaart nodig om bij een bushokje in de bus te mogen stappen. 
De strippenkaart is vervangen door de OV-chipkaart maar er staan nog enkele bushokjes in 
Mierlo. Je gaat dit bushokje ombouwen tot een restaurant. In dit chique restaurant zien we 
minimaal 1 tafel met tafelkleed, 2 stoelen en een brandende kaars. De tafel is gedekt met 
2 borden, 2 messen, 2 vorken, 2 lepels, 1 wijnglas gevuld  met wijn en 1 bierglas gevuld met 
bier. Er zitten 2 mensen aan tafel in pak/rokkostuum en die krijgen een lekker gerecht gereser-
veerd door een (vrouwelijke of mannelijke) ober die tevens gepast gekleed is. Leg dit tafereel 
vast op foto waarop tevens het logo van de Mierlose Dorps Quiz te zien is. Gelet wordt op de 
net gedekte tafel, hoe de personen gekleed zijn en het gerecht dat wordt geserveerd. 

Er zijn maar enkele bushokjes in Mierlo dus de kans is aanwezig dat een andere groep bezig is. 
Wacht rustig je beurt af of help ze, als ze dat kunnen waarderen, mee zodat je eerder aan de 
beurt bent .

P
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28
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m  

 1:
3:8

 
 

BEST Q U A LITY
 

Plak hier de gemaakte foto! 
minimaal A5
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A:

2.6  Dirty Mind, Spinning Wheels! 

 In Las Vegas ligt The Strip. De Las Vegas Strip is een 6,8 km lang stuk van Las Vegas Boulevard  
 waarlangs veel bekende casino’s en hotels liggen. 
 
 Hieronder zie je een aantal plaatjes waarmee wordt verwezen naar een hotel op The Strip.

B:

C:

22

Bellagio Hotel (heeft de grootste fontein) 

Luxor Hotel (Vorm van piramide)

Paris Hotel Las Vegas (heeft een Eiffeltoren)
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Hoeveel flamingo's zag je in het filmpje?
D:

E:

F:

23

The Venetian (heeft een deel van Venetië nagebouwd)

Hotel New York, New York (heeft het Vrijheidsbeeld staan)

Stratosphere Hotel (heeft een achtbaan en een vrije val) 
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2.7  Stri(e)pke Veur

 Striepke Veur is een cabaretgroep die onder andere via de Helmondse Keiekletsavonden bekend is 
 geworden. Ook zijn daar vele tonpraters bekend geworden door hun klets. 
 Hieronder vind je 2 zinnen uit een klets van een tonprater. 

 Wat is de echte naam van de kletser?

A:

I’ve come, zi ‘tie,  from Connecticut; 
Ons Jet mee, en ikke van Hellemund, lul

B:

En dit weekend staan we op een kermis , mensen, arremoeiig, arremoeiig; 
Ik zal nie zeggen waar da we staan want ge wit nooit of er van da 

goeiekoop tuig uit Mierlo in de zaal zit. 

C:

‘s Maandagmorgen hebben we de kopieermachines 
schoon laten maken door een zwager van Arie’s;

Die laten we altijd het vuile werk opknappen: Cor V.

D:

Dus ik zeg in mijn beste Engels: 
“Sir there hengs a drup of water under your nose”; 

Hadde dien verwaande Engelsman moeten heuren, hij zi: “Ooh no, that’s-not”.

E:

Ons Marijke, zit ie, das net als het zwembad bij ons achter in dun tuin; 
Veul te duur in het onderhoud gezien de tijd dat du er in zit.

F:

Ik zeg: “wa vinde gai nou zo moeilijk an vrachtwagen rijen?”
Nou zi ze: “Achterruit rijen want in unne vrachtwagen zit alleen een 

voorruit”. 

Mathie van Hoof (Frutje Frot in Amerika)                        KLIK HIER VOOR DE LINK

Rob Scheepers (Jimmy Calipso – Kermisexploitant)                 KLIK HIER VOOR DE LINK

Harry Hens (ex drugskoerier Joepie S)                         KLIK HIER VOOR DE LINK

Tjeerd v.d. Kimmenade (Door Trekker - toiletjuffrouw)             KLIK HIER VOOR DE LINK

Berry Knapen (Henk Jan Botox, plastisch chirurg)              KLIK HIER VOOR DE LINK

Robert van Lamoen (Tinus Trucker)

 KLIK HIER VOOR DE LINK
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2.8  De Verlossers

 Strippen is een manier om een bevalling op te wekken. Als er ruim 40 weken zijn gepasseerd en   
 er gebeurt nog niets, dan is dat het moment waarop de verloskundige tot strippen over     
 zal gaan. Dit om de kans op een spontane bevalling voor de 42e week te vergroten.
 In Mierlo hebben we ook verloskundigen en zusters die zich met bevallingen en/of 
 zuigelingen hebben bezig gehouden. 

 Wat zijn de namen (voor- en achternaam) van de onderstaande personen.

A: B:

C: D:

E: Tea Bijlsma

Margot van de BuntZus Remmen 

Ria de Vries Francien Wannemakers
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2.9 St(r)ipt op tijd 

 Hieronder vind je een ratatouille aan vragen die een relatie hebben met strip, strippen en strips   
  maar die niet te vatten waren in een onderwerp.

A: In welk land en welke 
    plaats zit deze club?  

Land:

Stad:

B: In welk land en welke 
    plaats zit deze club?  

Land:

Stad:

C: Welk (voor)spel wordt hier 
    gespeeld? 

Spel:

D: Op welke game console kon dit spel  
    gespeeld worden? 

Game console:

E: Het is handig als je stipt op tijd wilt  
   komen als je een snelle auto hebt. Wat  
   is de naam van de eerste auto die door    
   de geluidsbarrière ging en wie was de   
   bestuurder? 

F: Een snelle fiets kan ook handig zijn en   
   is veel milieubewuster. Wat is het 
   wereldrecord (aantal km/uur) op de  
   (lig)fiets zonder hulpmiddelen en wie 
   was de bestuurder? 

Auto:

Bestuurder:

km/uur:

Bestuurder:

Tsjechië 

Praag

Frankrijk 

Parijs

Strippoker Commodore 64 

(Racketauto) Thrust SSC

Andy Green

144,15 km/uur

Todd Reichert
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3.0 Spoorzoeken

 Sommige dieren zijn zwart-wit gekleurd. Maakt op zich niet veel uit maar voor het inkleuren van  
 een kleurplaat zijn deze niet echt geschikt. Hieronder zie je sporen van dergelijke dieren. 
 
 Van welk dier zijn deze sporen?

A: B: C:

D: E: F:

 3.1 Boeken en Films

 Zwart-wit films zijn niet meer helemaal van deze tijd, maar dienen zeker niet vergeten te 
 worden! Over de grote films wordt nog steeds gesproken. Sterker nog, enkele recentere films zijn  
 ook in zwart-wit gefilmd. Ook boeken hebben een ontwikkeling doorgemaakt, namelijk de 
 digitalisering naar e-books en e-readers. Beantwoord de onderstaande vragen hierover.

A: Het is de eerste sciencefictionfilm waarbij gebruik werd gemaakt van 
    animatie en special-effects.

Antwoord:

Zebra Pandabeer Pinguïn 

Koe Orka Stinkdier

Le voyage dans la lune
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B: De VakantieBieb is het zomercadeautje van de bibliotheek. In de VakantieBieb vind je      
    e-books voor het hele gezin die je gratis kunt lezen op je smartphone of tablet.  
    Hoeveel titels zaten er in de VakantieBieb in 2017? 

Antwoord:

C: ‘’The Artist’’ was de laatste stomme zwart-wit film die in 2011 een oscar won. 
    Welke stomme film won eerder een oscar? 

Antwoord:

Antwoord:

D: Welke andere zwart-wit film won de afgelopen 25 jaar een oscar? 

E: Welke e-reader komt in juni 2016 als beste uit de test van de consumentenbond? 

Antwoord:

F: De Marx Brothers waren erg bekend. Ze waren met vijven maar traden vier werden erg  
    bekend. Wie is die vijfde minder bekende broer?

Antwoord:

G: Ook de Dikke en de Dunne waren erg bekende personages, ook beter bekend als 
    Stan Lauren en Oliver Hardy. Zelfs na de overstap op de gesproken film bleven ze 
    erg populair. (dit in tegenstelling tot veel andere acteurs en komieken). 
    Wat was hun bekendste zin die Oliver Hardy vaak uitsprak?

Antwoord:

H: Als laatste mogen we Charlie Chaplin natuurlijk niet vergeten. Hij had wel last van de 
    opkomst van de geluidsfilm omdat zijn kracht in stil spel lag. Een bekende film over de 
    industrialisering is ‘’Modern Times’’. Ook Donald Duck heeft een korte tekenfilm gemaakt die  
    op deze film is gebaseerd. 
    Door wie wordt Donald Duck begroet als hij het museum binnenloopt?

Antwoord:

66 titels (35 jeugdtitels + 31 volwassenen) 

Wings (in 1928) 

Schindler’s List (in 1993)

Kobo Aura (ONE/H2O)

Gummo Marx 

Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into! 

 Robot butler 
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3.2 Notenkraker

A: We zoeken naar artiest en titel van het aangegeven bladmuziek.

Artiest: Titel:

B: We zoeken naar artiest en titel van het aangegeven bladmuziek.

Artiest: Titel:

C: We zoeken naar artiest en titel van het aangegeven bladmuziek.

Artiest:

Titel:

Frank Boeijen Groep Zwart Wit

Black and WhiteMicheal Jackson

The first, the last, my everything

Barry White
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D: We zoeken naar artiest en titel van het aangegeven bladmuziek.

Artiest: Titel:

3.3 Bijnamen

Wie, wat waar:

Bijnaam:

Florrie Rost van Tonningen had als bijnaam de Zwarte Weduwe. Ze was een Nederlands na-
tionaal socialiste en was getrouwd met NSB-voorman Meinoud Rost van Tonningen. Ze bleef 
ook na de dood van haar man het nationaal socialisme uitdragen en werd daarom de Zwarte 
Weduwe genoemd. Hieronder vind je beschrijvingen van onder andere personen maar ook van 
andere zaken. 

Wie of wat bedoelen we met de omschrijving en wat is de bijnaam?

A:  - Er staat een Frans cadeau; 
     - De eerste gouverneur was een Nederlander;
     - Het bestaat uit 5 stadsdelen.

Wie, wat waar:

Bijnaam:

C:  - Zijn bijnaam werd later tevens een filmtitel; 
     - Hij werd vermoord; 
     - Hij was een fanatiek zeiler en deed mee aan    
       diverse wedstrijden.

Wie, wat waar:

Bijnaam:

B:  - Geweldig; 
     - Wauw; 
     - Fantastisch.

The Big Apple/The city that never sleeps 

New York

De dominee

Klaas Bruinsma

The voice of Europe

Eddy Wally  

The Rolling Stones Paint it Black
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Wie, wat waar:

Bijnaam:

D:  - Ze was de jongste; 
     - Ze kwam er als laatste bij;
     - In een groep bestaande uit totaal 5 artiesten   
       en later 4.

Wie, wat waar:

Bijnaam:

F:  - Het was een popgroep; 
     - De eerste singles waren gebaseerd op een 
       drietal akkoorden en had een magere inhoud; 
     - Hun album uit 1967 is een mijlpaal in de popgeschiedenis.

Wie, wat waar:

Bijnaam:

E:  - Hij werd geboren in Eindhoven; 
     - Hij was voetballer; 
     - In 1966 stopte hij definitief met trainen en  
       voetballen.

3.4 In de (witte) bonen zitten

In sommige landen hebben ze, naar Nederlands gebruik, rare ontbijt-gewoontes. Zo eten ze 
in een land als ontbijt witte bonen in tomatensaus. Daar zal het ontbijt dan ook wel als de 
meest belangrijkste maaltijd van de dag worden gezien. Hieronder zie je enkele foto’s, natuur-
lijk in zwart-wit zoals de categorie ons leert, van ontbijtjes. 

In welk land zijn deze ontbijtjes heel gewoon?

A: B: C:

Baby Spice

Emma Bunton

The fab four 

The Beatles

Het kanon

Coen Dillen  

Mexico (huevos motulenos) Marokko (baghrir met amlou) Spanje (chocolate con churros)
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D: E: F:

3.5 Sterke verhalen 

Iedereen heeft ze, leuke herinneringen en verhalen die niet zo snel verteld worden omdat ze 
gênant zijn of omdat het te mooi is om waar te zijn. Vooral de gênante verhalen worden vaak 
verborgen gehouden. Die komen pas vaak boven water bij het nuttigen van alcohol. Hieronder 
staan enkele alcoholische dranken die zwart en/of wit zijn. 

Maar wat is het alcoholpercentage van deze dranken?

 A. Dooley’s white chocolate cream

 B: Sheridan’s

 C: Licor 43 Orochata

 D: Malibu Coconut

 E: Pushkin black

 F: Mozart Kugeln witte chocolade

 G: Dropshot

 H: Merry’s White chocolate

 I: Guinness draught

 J: Baileys - original

Alcoholpercentage: %

Alcoholpercentage: %

Alcoholpercentage: %

Alcoholpercentage: %

Alcoholpercentage: %

Alcoholpercentage: %

Alcoholpercentage: %

Alcoholpercentage: %

Alcoholpercentage: %

Alcoholpercentage: %

India (Dosa) Engeland Ghana (waakye) 

15

15,5

16

21

16,6

15

20

17

4,1 tot 4,3

17
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3.6 Mierlose Zwarte 

Mierlo staat bekend om zijn kersen, namelijk de Mierlose Zwarte. Vroeger werd tijdens de 
kersenoogstfeesten een Kersenkoningin gekozen. CV de Kersenpitten heeft deze traditie in 
2015 opnieuw tot leven gebracht. Tegenwoordig wordt er eens in de twee jaar een dergelijk 
feest georganiseerd en een Kersenkoningin gekozen. 

Wat weet jij van deze kersenoogstfeesten?

A: Wie was in 1946 de voorzitter van het comité Kersenoogstfeest Mierlo?

Antwoord:

E: Wat is de naam van deze Kersenkoningin?

Antwoord:

B: In welk jaar bracht Tom Manders alias Dorus een bezoek aan Mierlo? 

Antwoord:

C: Wat is de voornaamnaam van de Kersenkoningin van dat jaar? 

Antwoord:

D: Waar vond de kersenveiling plaats? 

Antwoord:

F: Kersenpitspugen is een traditie die bij de feesten hoort. 
    Wie heeft het record op zijn naam van de langste afstand?

Antwoord:

G: Hoeveel meter is het record kersenpitspugen.

Antwoord:

Sjef van Neerven

Ria Swinkels

1959

Jannie

Café ’t Anker (Miet de Kim)

Pieter van de Kimmenade

12,76 meter
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3.7 Kleurenfoto’s 

Hieronder zie je 6 foto’s die in kleur zijn gemaakt maar nu in zwart-wit. In de foto’s staan 
letters en die verwijzen naar de kleur van het object op de foto. Welke kleur hoort bij welke 
letter? Om je te helpen hebben we het gebied aangegeven waarbinnen de foto’s zijn gemaakt.

A: B: C:

D: E: F:D:

A: B:
C:

D:

E:

F:

Rood Oranje Mint (groen)

Geel GroenBlauw
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3.8 Festiland 

Nederland staat bekend om zijn vele festivals. Dit jaar kwam er een einde aan dancefeest 
Sensation. Onder het motto ‘The Final’ werd het stadion omgebouwd tot ‘grootste nachtclub 
ter wereld’. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de “Zwarte Cross”.

A: Sensation begon in 2000 met alleen een ‘‘white’’ edition. 
    Vanaf welk jaar kwam er een ‘‘black’’edition bij?

Antwoord:

B: In 2013 was er een naked run op de Zwarte cross, waarvoor was deze actie?

Antwoord:

C: De Vengaboys, een Nederlandse dance-act, hadden qua muziek ook kunnen optreden bij Sensation.   
    Wie is de bedenker van deze act?

Antwoord:

D: De man van Doutzen Kroes is een Nederlandse dj en heeft wel eens gedraaid tijdens Sensation. 
    Wat is zijn naam?

Antwoord:

E:  Wat is het kamer van koophandel nummer van het bedrijf dat de zwarte Cross organiseert? 

Antwoord:

F:  In de zomer van dit jaar kwam een Nederlandse hardcore dj/rapper is het nieuws vanwege een 
    controversieel nummer dat vooral gelovigen ‘‘niet te geleuven’’ vonden. 
    Wat is de naam van de rapper en wat is de titel van het nummer 

Antwoord artiest:

Antwoord titel:

dance
[through life]

When you dance, your purpose is not to get to a certain 
place on the floor. It’s to enjoy each step along the way.

- Wayne Dyer

2002

Protestactie Russische censuur 

Wessel van Diepen

Sunnery James 

KVK 51983478

Jebroer

Kind van de Duivel
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3.9 Spinnen 

De zwarte weduwe is een spin die afkomstig is uit het Zuidoosten van de Verenigde Staten 
en Mexico en heeft zich inmiddels over alle werelddelen verspreid. De spin is vooral bekend 
omdat het vrouwtje na het paren dikwijls het mannetje aanvalt en doodt. Er zijn vele soorten 
spinnen en ook vele soorten spinnenwebben. 

Welke soorten spinnenwebben zie je hieronder? 
(vanzelfsprekend zijn het zwart-witte foto’s). 

A: B: C:

D: E: F:D:

Trechterweb Galgweb Spermaweb

Hangmatweb KaardewebWielweb
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4.0 Concours Hippique

 Afgelopen jaar werd op 20 april t/m 27 april het jaarlijkse concours hippique gehouden. 
 Vele deelnemers en paardenliefhebbers wisten ons dorp weer te vinden. Graag willen wij van de   
  volgende combinaties die hebben meegedaan aan dit event het volgende weten: 
 
 A:  Laurie Touw reed op een paard uit 2007. Waar is dit paard een afstammeling van? 

Antwoord:

B:  Hoe heet het paard van de afstammeling Non Stop & Landetto? 

Antwoord:

C:  Welk paard komt uit de stal van R. Zwartjes? 

Antwoord:

D:  Noem de afstammelingen van het paard Zeus? 

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

E:  Hoeveel strafpunten hebben de volgende deelnemers of paarden bij elkaar behaald? 

Strafpunten:

Strafpunten:

Strafpunten:

Strafpunten:

Strafpunten:

Strafpunten:

Carrizzo

Maikel van der Vleuten

Quasimodo Z & Figarro

Woenschkind 19

R. Zwartjes

Ilatina

Totaal:

Acolino en Dutchboy 

Happy Girl 

Twister de la Pomme 

Zazou (Yong Riders springen)  

Carefull (Junioren springen) 

Havehoeven’s Wiske (Junoiren springen)  

Adidetje (Junoiren springen)  

37,02 

14,16

35,65 

16,85

36,75 

00,00 

140,43 
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4.1 Jaar van de haan

 2017 is in de Chinese kalender het jaar van de haan. Wat weten jullie over hanen?
 
 Hieronder staan een aantal plaatjes van hanen, maar van welk ras zijn ze? 

A: B: C:

D: E:D:

4.2 Parkeerplaatsen

 Veel Mierlonaren zijn wekelijks te vinden op parkeerplaatsen, waar zij bijvoorbeeld
 hun auto parkeren. 

 Hoeveel parkeerplaatsen liggen er bij de volgende gebouwen of sportparken. 
 LET OP: het gaat om parkeerplaatsen waar een personenauto kan parkeren.

   A:  Sportpark de Ark (Mifano) 

   B:  ’t Saam

   C:  Verenigingsgebouw ’t Loesje

   D:  Sportpark ’t Oud Ven (Oudvensestraat) 

Parkeerplaatsen:

Parkeerplaatsen:

Parkeerplaatsen:

Parkeerplaatsen:

Drentse Hoen (Drentse Krielkip) Houdan Lakenvelder

VorwerkhoenNaakthalshoen

91 

21

13 

38
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4.3 Mierlose Mens

 De Mierlose Mens is iemand die zich belangeloos en zonder aandacht te trekken inzet voor de 
 medemens. Dit jaar vond op 6 januari de uitreiking van de 30e Mierlose Mens plaats. Die eer ging   
 naar Marianne van der Zwan toe en ze mocht het bekende beeldje in ontvangst nemen.  

A:  Elke Mierlose Mens ontvangt dit beeldje.
     Wie is de ontwerper van dit beeldje?

Antwoord:

B:  Wie was de Mierlose Mens in 1989?

Antwoord:

C:  Hoe vaak werd een vrouw Mierlose Mens?

Antwoord:

D:  Wie is deze Mierlose Mens,  
     en in welk jaar was ze Mierlose Mens?

Antwoord:

Jaar:

E:  Wie is deze Mierlose Mens,  
     en in welk jaar was hij Mierlose Mens?

Antwoord:

Jaar:

Johan van Hoof

Niemand, net zoals in 1988, strikvraag

20 keer

Greet Kappers-de Vries

2012

Antoon Jonkers

1991
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4.4 Oogcontact

 Ieder week staren wij, Mierlonaren, in de Mierlose krant en De Mooi Geldrop-Mierlo krant ons eigen  
 blind op de oogcontacten. Nu maken we het voor jullie een beetje makkelijk…. 

 Van wie zien jullie hier de ogen? 

A:

B:

C:

D:

E:

F:

Koning Willem Alexander  

Hans Klink

Carice van Houten

Henny Weijmans  

Chantal Janzen

Jan Van der Laar 
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4.5 Reclame’s

 Elk jaar komen er honderden nieuwe reclames op televisie, maar welke ken jij nog van huidig,   
 vorig jaar of misschien zijn de reclames nog wel ouder.

 Welk merk hoort bij het fragment?

A: B:

C: D:

E: F:

Jumbo (Pluk het najaar)  Hunkemoller (kerst 2016) 

Rolo (nestle)  Even Apeldoorn bellen (Centraal Beheer)

Center Parcs Koninklijke Peijnenburg 
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Wie:

4.6 Tweede kamer verkiezingen

 Op 15 maart jl. was het zover met een keuze uit 28 partijen en totaal 1116 unieke kandidaten 
 (gebaseerd op kandidatenlijsten in verschillende kieskringen) hebben wij onze tweede kamer    
      mogen kiezen. Hieronder zie je 6 foto’s van de 1116 kandidaten.

 Wie is de persoon op de foto, en van welke partij?

Partij:

Wie:

Partij:

Wie:

Partij:

A: B: C:

Wie:

Partij:

Wie:

Partij:

Wie:

Partij:

D: E: F:

H.J. (Harold) Hofstra

Christenunie

M.L.F. (Mieke) van Bree 

50 plus 

A.T.  (Ancilla) van de Leest

Piratenpartij

E.F.A.  (Frederik) Zevenbergen 

VVD 

M. (Martijn) Dekker

Artikel 1

S. (Sultan) Gunal-Gezer 

PVDA
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4.7 Volksliederen

 Afgelopen jaar heeft China laten weten dat men “de mars van de vrijwilligers’ enkel mag laten  
 klinken op officiële politieke bijeenkomsten. Mocht je toch dit lied willen afspelen op de 
 begravenis van je oma kan er 15 dagen celstraf boven je hoofd hangen.

 Ga naar www.mierlosedorpsquiz.nl/volksliederen en luister naar de fragmenten.  
 Welke volksliederen hoor je hier?

Volkslied A:

Volkslied B:

Volkslied C:

Volkslied D:

Volkslied E:

4.8 Voorzitters

 In Mierlo zijn vele verenigingen actief en worden door de vele vrijwilligers draaiende gehouden.
 Zo heeft elke vereniging een bestuur met de voorzitter aan het hoofd van de tafel.

 Ken jij de volgende voorzitters en van welke vereniging zijn ze?

Wie:

Vereniging:

A:

Wie:

Vereniging:

B:

Wie:

Vereniging:

C:

Henry van Wanrooy Ruud van Helden

HOckey Club Mierlo Scouting Mierlo

Anny Liebreks

Balletgroep Bloesem

Eritrea

De Comoren

Sri Lanka

Europa

Argentinië
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Wie:

Vereniging:

D:

Wie:

Vereniging:

E:

4.9 Geboorteborden

 Afgelopen jaar zijn er in Mierlo weer veel kinderen geboren. 

 Herkennen jullie de geboorteborden nog? En welke straat en huisnummer hoort bij de foto?
 

Straat + nr.: Straat + nr.:

Straat + nr.: Straat + nr.:

Nancy van den Heuvel Mieke van Schijndel

Jeugd vakantie week Mierlo Sjiwa Jazzdans 

van lokvenstraat 102

Meidoorn 48 Meidoorn 41

Heer van Rodestraat 177
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5.0 Wereldwonderen

 Hierover is altijd een grote discussie, wat is nu een wonder en wat is gewoon bijzonder! 
 De meningen zijn hierover altijd verdeeld. 

 Noem van de onderstaande afbeeldingen: de naam, plaats en land.

A:

Naam:
Plaats:
Land:

Naam:
Plaats:
Land:

B:

C:

Naam:
Plaats:
Land:

Naam:
Plaats:
Land:

D:

E:

Naam:
Plaats:
Land:

Chichén Itzá

Yucatán

Mexico 

Cristo Redento

Rio de Janeiro

Brazilië  

Colosseum

Rome

Italië 

Chinese muur

Buiten beschouwing gelaten

China 

Machu Picchu

Cuzco

Peru  
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F:

Naam:
Plaats:
Land:

Naam:
Plaats:
Land:

G:

  5.1 Wonderlijke tape

 De compactcassette is een ontwikkeling geweest van Philips in 1963 in zijn vestiging in Hasselt,
  en was bijzonder populair naast de grammofoonplaat voordat de digitale geluidsdragers werden    
 ontwikkeld. Een muziekcassette kan worden afgespeeld met een cassetterecorder, een 
 cassettedeck of een walkman. Compactcassettes werden in de jaren tachtig ook gebruikt als 
 opslagmedium voor homecomputers.
  
 In je tas zit een muziek cassette met wonderlijke muziek uit een wonderlijke wereld. 
 Welke muziek van de betreffende attracties hoor je  “ERGENS”  op kant A en op kant B

Muziek 1:
Muziek 2:

Kant A

Kant B

Muziek 1:
Muziek 2:

Ad Deir

Petra

Jordanië 

Taj Mahal

Agra

India   

Carnaval Festival 

Vliegende Hollander (Haven)

Villa Volta 

Indische Waterlelies 
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5.2 De wonderen zijn de wereld nog niet uit

 A: Er bestaan rare dingen op de wereld maar wat is dit?
     Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Antwoord:

B: Wat is de overeenkomst tussen deze woorden?
 •Kijkuit    •Boerenhol
 •Hongerige Wolf   •Nummer Een
 •Doosje    •Warm en Ziek
 •Raar     •Nooit gedacht

Antwoord:

C: Welk zoogdier kan niet springen?

Antwoord:

Graancirkels zijn veelal geometrische complexe vormen in platgelegd graan of andere 
gewassen. De meesten ontstaan ‘s nachts, maar incidenteel ook overdag. De grootte kan 
variëren van circa één meter tot enkele honderden meters in doorsnee. Er bestaan 
verschillende opvattingen omtrent het ontstaan van deze vormen.
    
D: In welk jaar werd in Nederland een eerste melding gemaakt van een graancirkel?

Jaar:

WK voetbal, de wonderen zijn wederom de wereld nog niet, na een spannend kwalificatie duel 
wisten de heren zich niet te plaatsen.

E: In welk jaar voetbalde de heren voor het laatste WK en welke plaats werden ze?

Jaar:

Waar:

Plaats:

F: Welk wonderbaarlijk verschijnsel zagen de Noren en de Zweden aan als brug naar de hemel? 

Antwoord:

Dorpje in Wales Verenigd koningrijK        Klik voor de klink! 

Het zijn allemaal plaatsnamen in Nederland

Olifant of Neushoor of Luiaard

1590   Klik hier de link!

2014

Brazilie

3e plaats

Regenboog
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5.3 Kleurenwonder

Wat zie je? Vogel met vogelhuisje
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5.4 Weer wonder

 Als er iets verwonderlijk is in de wereld  is het “het weer”.

 Hoe worden de volgende verschijnsels in het nederlands genoemd?

A: B:

C: D:

E: F:   

G: H:

Halo, Lichtverschijning  rolwolk

Supermaan  Poollicht  (noorderlicht)

Tornado (wervelwind) Zonsverduistering

Mammatus Wolken Rijp
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5.5 Van alles wonder

 Hoe heten de onderstaande wonderbaarlijke plaatjes.

A: B:

D:

5.6 Wonderen van het mobiele netwerk. 

 Een mobiele telefoon, ook wel mobiel(tje) (in Nederland), gsm (in België) of cellulair (in Suriname)  
 genoemd, is een apparaat waarmee men draadloos kan telefoneren, met behulp van een netwerk   
 van antennes. Mobiele telefoons maken gebruik van radiogolven en van telefooncentrales    
 om binnen een bepaalde regio communicatie tussen de gebruikers mogelijk te maken. 

  We hebben allemaal nog wel een oude telefoon liggen? Één waarmee we nu niks meer   
   kunnen! Denk aan een oude Nokia of Sagem.
 
   Wie kan ons de oudste mobiele telefoon leveren?
    • Eén telefoon 
    • Noteer het model
    • Vertel uit welk jaar 
    • Eventueel aankoop bon.

    Let op! Als je je telefoon terug wilt,  zet dan duidelijk je telefoonnummer 
    en adres op een sticker en plak deze achter op de telefoon.  
    Als er geen telefoonnummer / adres vermeld  is wordt de telefoon  
    geschonken aan een goed doel.

C:

Blue Wonder Wonder Core 

Alice in Wonderland Disney Wonder 
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5.7 Wonderlijke wereldreizigers.

 Vele gingen ons voor, Michiel de Ruyter, Napoleon en jullie ook.
 Wij zijn benieuwd of jullie de wereld ook al hebben gezien.

 Maak een foto van een stempel in je paspoort van een land ver weg!  
  - Zorg dat de foto duidelijk is.
  - Logo van de Dorpsquiz moet op de foto zichtbaar zijn.
  - Photoshop en afbeeldingen van internet zijn NIET toegstaan. 
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BEST Q U A LITY
 

Plak hier de gemaakte foto! 
minimaal A5

Naam land:

Datum stempel:
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5.8 Wonderen van de toverlamp

 Jafar is een gemene tovenaar en de raadsvizier van de sultan van de Disneyfilm Aladdin. Hij neemt  
 het op tegen Aladdin en prinses Jasmine. Hij wil graag zelf sultan van Agrabah worden. 
 De trouwe rechterhand van Jafar is de papegaai Iago. 

 Aan jullie de opdracht om zelf verkleed te gaan in deze wonderlijke persoonlijkheid. 
 Maar een foto en plak deze hieronder. Hoe echter hij lijkt hoe beter de beoordeling.
 
 Wat willen wij zeker zien:

•  Gewaad  
•  Sikje 
•  Snor 
•  Tulband 
•  Staf 
•  Extra punten door vogel op schouder! 
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BEST Q U A LITY
 

Plak hier de gemaakte foto! 
minimaal A5
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5.9 Wonderkind

Als wonderkind wordt in het algemeen een kind beschouwd, dat op enig gebied van kunst, 
wetenschap of sport op jonge tot zeer jonge leeftijd in het algemeen publiekelijk heeft 
aangetoond over bijzondere vermogens te beschikken, die men bij een dergelijke leeftijd nog niet 
zou verwachten. Daarmee is overigens geenszins aangetoond dat een dergelijk kind ook 
hoogbegaafd zou zijn.

Welk “kind” staat achter de deur van het Gemeentehuis. 

Antwoord:

5.10      Wonderlijke outfit

Wij verwachten 1 teamlid op 19:30 uur verkleed in carnavalskleding in het patronaat.

Deze persoon neemt mee:

- 1 tandenborstel
- Schuursponsje
- Afwasmiddel

Adje (Arjan van Bavel)
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6.0 Toontje lager

 Toontje Lager was een bekende Nederlandstalige groep met bekende hits ‘Stiekem met je 
 gedanst’ en ‘Net als in de film’. Als je deze titels vertaalt in het Engels krijg je zoiets als 
 ‘Strangely danced with you’ of ‘Just like in the movie’. 

 Hieronder staan enkele zinnen uit een bekend Nederlands lied, vertaalt in het Engels. 
 Wie zingt dit lied en wat is de titel? 

A. 
    But if this is it, this is it.
    If this is it, this is it. 
    If this is it, this is it.
    And we will see it. 

Artiest(ten):

Titel:

B. 
    She is she’s mine 
    Ooh she’s she’s mine 
    Oh she’s she’s mine 
    Oehhh she’s she’s mine  

Artiest(ten):

Titel:

C. 
    And past my father’s garden path 
    I saw the tall trees standing 
    I was a child and didn’t know better 
    Then that would never pass  

 

Artiest(ten):

Titel:

D. 
    Just tell me, only the truth. 
    Is he no longer at risk now? 
    Doctor, I’m so scared. 

 

Artiest(ten):

Titel:

E. 
    When I walk to my hotel 
    After a dark day 
    Then I feel my house key 
    Deep in my pocket  

 

Artiest(ten):

Titel:

F. 
     Leave me alone, only with all my sorrow 
     A smile, that becomes pure parody 
     Someone, someone, someone who was happy 
     And lost, understand what I feel now 

 Artiest(ten):

Titel:

Acda en de Munnik 

Het Regent Zonnestralen 

Doe Maar 

Sinds een dag of twee. 

Wim Sonneveld

Het Dorp

Bonnie St. Claire

Dokter Bernard

Guus Meeuwis

Brabant

Rita Hovink

Laat me alleen.
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Superfood:

A: B: C:

D: E: F:

6.1 Als warme broodjes over de toonbank.

 Eigenlijk is het niet te vreten maar omdat we denken dat het gezond is, knagen we ze bij het   
 leven; Superfoods. Deze zogenaamde Superfoods gaan tegenwoordig als zoete broodjes over de   
 toonbank. 

 Welke Superfoods zie je hieronder? 

Superfood: Superfood:

Superfood: Superfood: Superfood:

Bijenpollen Sperma Teffmeel

Spirulina Boekweitmeel Goji bessen
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6.2 Uit de toon vallen

 Een buitenbeentje valt soms wel eens buiten de groep, omdat die anders is dan anderen. 
 Dit noemen we ook wel uit de toon vallen. Hieronder zie je enkele reeksen met woorden staan. 
 In die reeks valt één woord uit de toon. 

 Welk woord hoort in de reeks niet thuis? 
 Streep door wat niet thuis hoort.

 A:  Elvis Presley   B: DKZ   C:  Bruine beren
  Freddy Mercury   D6B     Mastruberen
  Mick Jagger    180Z       IJsberen
  John Lennon    SR20DE
 

 D:  Kikker    E: Bruine bonen  F:  Bahamontes
  Pad     Soja bonen    Pingeon   
  Salamander    Dildo’s       Thevenet
  Hagedis         Poulidor   

6.3 Wie van de drie

 Wanneer ben je slim? Dat is afhankelijk van de context. 
 Soms is het handig om algemene kennis te hebben en soms 
 is een beetje street-wise zijn handiger. De mens ontwikkelt 
 en vindt uit, zoals Toon, de slimme thermostaat. 
 Maar ook die kan volgens Kakhiel een verkeerde toon aanslaan. 
 Hieronder zie je enkele afbeeldingen van het programma 
 De Slimste Mens 2017 waarbij veel algemene kennis nodig is. 

 Wie van de 3 personen won de aflevering, noteer de naam

A: B:

Mick Jagger 
(hij leeft nog)

SR20DE 
(is een Nissan motor de andere 

Peugeot/Citroën). 

Bruine Beren 
(De andere zijn werkwoorden). 

Hagedis
(is een reptiel en geen 

amfibie)

Bruine Bonen
(want dat is geen vleesvervanger)

Bahamontes 
(is een Spaanse 

wielrenner en geen 
Franse). 

Marjan van den Berg  Micha Blok 
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C: D:

E: F:

6.4 Toon je muzikaal talent 

 Een instrument bespelen lijkt makkelijker dan het daadwerkelijk is. Jullie gaan minimaal 5 
 verschillende muziekinstrumenten verzamelen. Gelukkig hoeven jullie die niet te bespelen maar   
 we willen wel een foto zien. 
 
 Wat moet er op de foto staan?

 - 5 groepsleden
 - 5 instrumenten
 - Logo Mierlose DorpsQuiz. (bijvoorbeeld voorkant map)

 Inleveren

 - Upload de foto op Facebook via uw computer.
 - Tag de Mierlose DorpsQuiz in dit bericht @mierlosedorpsquiz
 - Vermeld je teamnaam erbij #teamnaam
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BEST Q U A LITY
 

Upload on Facebook

Cécile Koekkoek  Youri Albrecht 

Eppo van Nispen tot Sevenaer  Angela de Jong
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6.5 Eerbetoon

 Als een soort van eerbetoon worden er soms gedenkstenen of informatieborden geplaatst. Dit kan  
 zijn ter herinnering aan een persoon, een belangrijke gebeurtenis of een bijzondere omgeving.   
 Kleinere gedenktekens worden vaak gemaakt in de vorm van een plaquette of gedenkplaat   
 gemaakt. 

 Hieronder zie je enkele gedenkstenen en 
 informatieborden waarbij (een deel van de)   
 tekst is weggelaten. 

 Welke tekst staat er onder het rode vak? 
 Om je te helpen hebben we het gebied aan 
 gegeven waarbinnen de foto’s zijn gemaakt.  

Antwoord:

A:

B:

Antwoord:

Ne0-gotische

Van Cuijk
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C:

Antwoord:

D:

Antwoord:

E:

Antwoord:

F:

Antwoord:

Bukkems Vleutloop

J. de Winter Phoenix
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6.6 Jezelf tonen

 Elk jaar weten sommige Mierlonaren ons te verrassen met een kampioenschap. Een enkele zou   
 het graag willen maar lukt het net niet omdat die een soort van stuntelkampioen is. 
 
 Welke kampioenen mogen zich niet tonen, wie zijn ze? 

Wie:

A:

Wie:

B:

Wie 1:

C:

Wie 2:

1
2

Romy Hulsers 

Bas Damen

Miranda Verdouw

Koen Machiels
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Wie:

D:

E:

Wie 1:

Wie 2:

1 2

F:

Wie:

Eline Verbeek

Marloes van Gend

John van Putten

 Yvon Swinkels
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6.7 Mierlose muziektoon

 Mierlo staat bekend om zijn vele artiesten met gouden keeltjes, denk hierbij aan de 
 Bahama Tamoures die maar liefst 3 keer het liedjesfestival hebben gewonnen. Door de jaren heen  
  zijn er vele groepen en artiesten de revue gepasseerd. Maar vergeet ook de muzikale families   
 niet. Wat was de naam van die groep of familie ook alweer en wie maakte daar deel van uit. 

 Hieronder zie je enkele foto’s van een groep en artiesten, noem de naam van de groep/band en   
 die van de omcirkelde artiesten. 

Groep:

A:

Naam1:

Naam2:

Groep:

B:

Naam1:

Naam2:

Groep:

C:

Naam1:

Naam2:

Groep:

D:

Naam1:

Naam2:

1 2 1

2

1 2
12

Willem en de Krijtjes  

Willem van Leerdam 

Jos Lenssen  

Lukraak

Hedwig Smeets - Meulendijks

Tiny van Hoek - Verbruggen

Fam. Van Gogh 

Toon van Gogh 

Mia van Gogh

BlackNote

Marina Wiskerke-Bergerhof

Sjoerd Overwater 
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6.8 Allochtoon en autochtoon 

 In 2016 hebben de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau  
 voor de Statistiek (CBS) de woorden allochtoon en autochtoon uit hun vocabulaire geschrapt. 
 “De woorden ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ hebben hun tijd gehad”, aldus de WRR. Ook wordt dialect  
 steeds minder gesproken dus ook het Mierlose. 

 Wat betekenen de onderstaande Mierlose woorden ook alweer. 

A:  spòòwe 

 Isoleren 
    Metselen 
    Spugen/overgeven 
     Kleinigheidje   

B:  ’t ááftere  

 Vanmiddag 
 Pus/etteren 
 Onrein 
 Achteraf  

C:  kákschóól  

 Kleuterschool 
 Vissoort 
 HBS/Universiteit 
 Toilet 

D:  gàllege   

 Strop 
 Maagzuur 
 Zwartgallig 
 Bretels  

E:  ómmere 

 Stukje lopen 
    Houtskool van Strijkijzer 
    Zeuren 
     Beekloop   

F:  kwéézel   

 Dommerik
 Schreeuwen 
 Pannenlap
 Steenmarter 

G:  bölleke    

 Schransen  
 Dikke buik 
 Hoofdje 
 Gloeilamp  

J:  Meulepèrd

 Trekpaard 
 Scharnier om wieken te laten draaien 
 Iemand met grote mond. 
 Achtervolgen 

H:  káljákker    

 Biljartbal  
 Kale man 
 Opschepper 
 Achtervolgen  

I:  zèèjkwoeurum   

 Regenworm   
 Aquarium 
 Toilet 
 Mier  

Buiten beschouwing gelaten.
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6.9 Eentonig 

 De Mierlose Dorpsquiz is dit gelukkig niet, die is erg divers en vooral niet saai. Eentonig betekent   
 ‘’met weinig afwisseling en daardoor nogal saai’’. Denk ook aan een eentonig geluid of werkzaam  
 heden. Ondanks dat onderstaande vragen te maken hebben met eentonigheid hopen we niet dat   
 je ze saai vindt. 

 A: In Modern Times doet Charlie Chaplin ook erg eentonig werk. Er zit een schroefje los dus die   
     mag hij blijven aandraaien. Ook mag hij een ‘’eet machine’’ testen. Na de soep wordt zijn   
     mond netjes afgepoetst. Daarna krijgt hij een schaaltje met een aantal kleine hapjes. 
                Hoeveel hapjes eet hij hiervan op?

Antwoord:

B: Niet altijd hetzelfde eten, maar afwisselend en divers. Onderzoekers hebben slanke mensen  
    gevraagd naar hun eetgewoontes. En wat blijkt? Ze hebben 5 verrassende gewoontes 
    gemeen. Hieronder zie die staan, maar 1 gewoonte klopt niet. Welke is dat?  

            ze ontbijten hetzelfde; eieren, groenten en fruit als favoriete ontbijtproducten; 
            ze letten goed op hun calorieën; ze tellen en houden die bij; 
            noten zijn hun lievelingssnack voor een langdurig vol gevoel; 
            géén schuldgevoel; 
            veel groente eten. 

C: Ook muziek kan zeer eentonig zijn. De Australische band Axis of Awesome laat zien dat er veel    
    liedjes zijn die slechts 4 akoorden hebben (4 Four Chord Song). Ze hebben een optreden           
    gedaan in 2009 tijdens het Melbourne International Comedy Festival en zongen daar veel 
    liedjes met deze akkoorden. Wat was het 8ste nummer dat ze zongen, artiest en titel? 

Artiest:

Titel:

D: Eentonig kan ook saai zijn. Kakhiel heeft een top zoveel gemaakt van de allersaaiste dingen ter  
    wereld. Wat staat er op nummer 5? 

Antwoord:

3      Check hier het bewijs!

https://www.libelle.nl/lekker-in-je-vel/gewicht-gezond/

Elton John

Can you feel the love tonight   Click voor het bewijs!

In de lift staan.   Click voor bewijs!
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E: Als het eentonig blijft, kun je ook zeggen dat iets voorspelbaar is of wordt. Het is een dun  
    lintje of iemand iets daadwerkelijk kan voorspellen of niet. Je kunt hierbij misleid worden.    
    Kwakzalvers hebben er hun beroep van gemaakt om mensen te misleiden. 
    Wie zijn onderstaande kwakzalvers (voor- en achternaam)? 

1 2 3 4

Naam1:

Naam2:

Naam3:

Naam4:

6.10  Wij laten de toon vallen

 
  A: Wij verwachten 1 mannelijk lid om 21:00 uur op het veilingterrein.

         Deze mannelijke persoon heeft een roze shirt/polo/trui aan.

  
  B: Wij verwachten 1 vrouwelijk lid om 22:00 op het veilingterrein.

          Deze vrouwelijke persoon heeft een blauw shirt/polo/trui aan.

Jules Samuels 

Johanna of Joke Damman (bijnaam was Jomanda) 

Peter Stegeman (bijnaam was Staphorster boertje) 

Cornelis Moerman
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7.0 Vrolijk

 Wist je dat; Vrolijk is een emotie van geluk is! Zo niet, dan weet je het nu wel! Herman van Veen   
 en Alfred Jodocus Kwak wisten dat al in 1986. Er zijn vele series, films en ook andere muziek die   
 ons vrolijk maakt. 
 
 Hoe heten onderstaande vrolijke personages/personen en uit welke serie/film/muziek komen ze?

Van:

A: B: C:

D: E: F:

Wie:

Van:

Wie:

Van:

Wie:

Van:

Wie:

Van:

Wie:

Van:

Wie:

Happy feet

Mumble 

Happy Days

Joanie Cunningham 

Happy

Pharrel Williams

Happy Ending

Saif Ali Khan

Happy Hooker

Xaviera Hollander

The Pursuit of Happyness

Will Smith
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7.1 Lucky

 Lucky is het Engelse woord voor geluk hebben. Er zijn veel mensen, dieren maar ook liedjes die dit   
 iets met dit woord hebben. 

 Hieronder zie je enkele beschrijvingen en raad over wie we het hebben.

A: Dit buitenaards wezen lust deze kat rauw. Wat is de naam van dit wezen? 
Antwoord:

B: Deze cowboy heeft bij hem zijn pak nog niet hoeven aanmeten. 
    Wat is de naam van de man die deze pakken aanmeet? 

Antwoord:

C: Het is geen toeval dat het nummer van deze vraag bij deze Nederlandse singer-songwriter  
    hoort. Wat was de naam van zijn eerste vriendin? 

Antwoord:

D: Deze sigaretten werden op een goede manier gepromoot in een televisieserie. 
    Welke serie was dat? 

Antwoord:

E: Ze was een gelukkige ster met dit eerste nummer. 
    Welke artiest bedoelen we? 

Antwoord:

F: Het zijn korte fragmenten die meestal korter dan een minuut duren en over de actualiteit   
    gaat. Hoe heet het eerste filmpje van Sander? 

Antwoord:

Alf (naam van de kat was Lucky). 

Bones (is de doodgraver in de strips van Lucky Luck)

Ruudje (Lucky Fonz III)     Bewijs?

Mad Men (pitch van Lucky Strike)

Madonna (Lucky Star was eerste nummer op haar eerste album) 

Turkensnor (van Lucky Tv op 21 november 2002)
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7.2 Klavertjevier

 Een klavertje 4 brengt geluk en weet je waarom? Dit komt door de zeldzaamheid, maar ook door 
 de vorm, die doet denken aan een kruis. Het vinden of het krijgen van een “klavertjevier” wordt   
 sinds de middeleeuwen beschouwd als een geluksbrenger. Volgens de legende stelt elk deelblad   
 iets voor: het eerste de hoop, het tweede vertrouwen, het derde liefde en het vierde geluk. 

 Ga in onderstaande plaatjes op zoek en omcirkel het ‘’klavertjevier’’ zodat het zichtbaar is waar   
 die zit. 
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7.3 Dromenvanger

Er zijn vele gelukssymbolen en één daarvan is natuurlijk de dromenvanger. Een dromenvanger 
is oorspronkelijk afkomstig van de Ojibweg, een indianenvolk uit Noord-Amerika. De Ojibweg  
geloven dat het zelf maken en ophangen van een dromenvanger boven het bed nare dromen 
weert. Eeuwenlang al maken ouders dromenvangers om boven het bedje of draagwieg van 
hun kinderen te hangen. Tijdens de nacht worden de slechte dromen gevangen in het web en 
volgens de overlevering glijden ze er dan in de morgen af en drogen ze op in de ochtendzon. 
De kleur van de dromenvanger vertegenwoordigt een van de 4 elementen: 

Element  Kleur 
Vuur   rood, goudgeel 
Water   zeegroen, wit 
Aarde   zwart, bruin 
Lucht   blauw

Maak een dromenvanger. Deze bestaat uit een ring (meestal van wilgenhout) met daarin een 
web. Vaak zitten er kraaltjes of steentjes in het web en hangen er veren onder de ring. Zorg 
ervoor dat jouw dromenvanger een web met kraaltjes en/of steentjes bevat. Aan de onder-
kant hangen minimaal 3 veren. Zorg op een creatieve manier ervoor dat jullie teamnummer in 
het midden van de ring staat.
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7.4 Fortune

Fortune heeft verschillende betekenissen. Als je denkt aan een fortune cookie dan wordt het 
geassocieerd met geluk. Je hebt ook een fortune teller en dat is een waarzegger. Maar het 
betekent ook fortuin of fortuinlijk. 

Ben jij fortuinlijk genoeg om de onderstaande vragen goed te beantwoorden?

A: Op 22 februari 1992 stond een bepaald nummer op nummer 1 in de mega top 50. Dit liedje is een  
    bewerking van een nummer van een bekende componist. Wat is de naam van die componist?

Componist:

B: Hoe heette de oprichter van de fabrikant die    
    deze snoepjes maakte?

Volledige naam:

C: De TV kantine heeft aan het einde van 2016 de 
    film Ciske de Rat gepersifleerd. Aan tafel wordt   
    gezegd dat de moeder een loeder is en dat Ciske    
    niet eens een spelletje mag spelen. 
    Over welk spel heeft hij het?

Spel:

D: In Nederland hebben we de Quote 500 van de op het moment van samenstelling vijfhonderd 
    rijkste Nederlanders. Als tegenhanger van de Quote 500 is er de Quiet 500 waarin de (stille) 
    armoede vanuit verschillende kanten wordt belicht. Je hebt ook de Fortune Global 500, een    
    ranglijst van bedrijven op basis van hun jaaromzet uit de hele wereld. Op nummer 182 staat 
    een Nederlands bedrijf. In welke stad werd de oprichter van dat bedrijf geboren?

Plaats:

E: In 2011 bracht RTL de docuserie Fortuinlijke Vrouwen uit. Hierin werd het leven én de exclusieve    
    levenstijl van vier welgestelde Nederlandse vrouwen in beeld gebracht. In dit programma was 
    te zien hoe Susanna, Lydia, Madelon en Merlin leven. Lydia houdt van exclusieve taarten (die je 
    natuurlijk geen taarten mag noemen) en haalt die bij een bakker (die je natuurlijk geen bakker 
    mag noemen). In welke plaats zit de bakkerij die vooral zoet gebak verkoopt

Plaats:

F: Ook in Mierlo waren er dit jaar enkele mensen erg fortuinlijk. 
   Ze deden mee met de Postcodeloterij en wonnen zeer mooie 
   prijzen. Op welke postcode vielen deze prijzen?

Postcode:

Carl Orff (op nr. 1 stond Fortuna featuring Satenig met O Fortuna)

Willem Hendrik Fortuin

 Rad van Fortuin       

 Sierentz (in Frankrijk is Léopold Louis-Dreyfus geboren). 

Lisse (patisserie Vermeer). 

5731 TH
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7.5 Emoji

Je gelukkig voelen is natuurlijk ook een emotie. Dat woord lijkt weer op Emoji. Emoji zijn de 
ideogrammen of emoticons die worden gebruikt in elektronische berichten en webpagina’s. 
Het woord emoji betekent letterlijk “afbeelding” (e) + “karakter, schriftteken” (moji). Enkele 
emoji zijn erg specifiek voor de Japanse cultuur. Een Emoji is dus iets anders dan een Emoti-
con. Emoticons zijn weergaven van emoties door middel van een afbeelding, een teken of een 
combinatie van lees- en lettertekens. Het emoticon helpt de bedoeling van de schrijver toe te 
lichten als hij bij een tekst een gevoel wil uitdrukken.  

Hieronder zie je een aantal emojis, maar welke film of serie beelden ze uit?

A:

Antwoord:

B:

Antwoord:

C:

Antwoord:

D:

Antwoord:

E:

Antwoord:

F:

Antwoord:

G:

Antwoord:

H:

Antwoord:

Walking Dead House of Cards

Airwolf A-Team

Boer zoekt vrouw Modern Family

De Leeuwenkoning (The Lion King) (2) It
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7.6 Gelukssymbolen

Er bestaan vele gelukssymbolen. Jullie kunnen er vast wel een paar noemen. In elk land 
hebben we weer andere symbolen. We hebben Nederlandse gelukssymbolen omgezet in een 
andere taal. 

De vraag is, welk woord oftewel welk gelukssymbool staat hier? 

A:

Antwoord:

B:

Antwoord:

C:

Antwoord:

D:

Antwoord:

E:

Antwoord:

7.7 Koekje van eigen deeg            

Een gelukskoekje is een krokant koekje met binnenin een papiertje. 
Op dit papiertje staat vaak een gelukswens of andere filosofische uitspraak. 
Gelukskoekjes worden vaak als toetje geserveerd in Chinese restaurants. De koekjes zijn 
in een dusdanige vorm gebakken, dat ze makkelijk opengebroken kunnen worden om het 
papiertje eruit te halen. Het idee voor de koekjes metpapiertjes erin zou ergens in het 
China van de 14e eeuw liggen. Volgens een legende zou een Chinees die in opstand wilde 
komen tegen de Mongoolse overheersing in het geheim een opstand hebben gepland, door via 
berichtjes verstopt in maancake mensen aan te sporen zich te verzetten tegen de Mongolen. 

Bak 4 gelukskoekjes en zorg ervoor dat er een wenspapiertje inzit (tip: bak er meerdere zodat 
er enkelen mogen mislukken). 
Zorg ervoor dat 1 teamlid deze tussen 21.45-22.00 uur inlevert in ‘t Patronaat.  

 Let op: 

 Na het inleveren van de koekjes gaat deze opdracht pas echt van start. 
Geen koekjes op tijd inleveren is geen deelname aan de 

 vervolgopdracht.

F:

Antwoord:

Vrouwe Fortuna Hoefijzer 

konijnpoot Klavertje 4

Eenhoorn Geluk
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7.8 Toen was geluk heel gewoon 

Dit was een serie gebaseerd op de Amerikaanse sitcom The Honeymooners. De serie zich af in 
het Rotterdam-Zuid van eind jaren vijftig. De eerste aflevering speelt in het jaar 1959 en de 
laatste in 1974. De serie speelde zich altijd “35 jaar geleden” af (dus 35 jaar voor de oorspron-
kelijke datum). Dit brengt ons in Mierlo naar het jaar 1982 toen geluk nog heel gewoon was. 

A: Wie was is dat jaar burgemeester van Mierlo? 
Wie:

B: Deze groep bestond 15 jaar. Wat was de   
    naam van deze groep? 

Naam groep:

C: Dit jaar werd er bij scouting Mierlo een speltak   
    toegevoegd. Welke speltak was dat? 

Speltak:

D: Deze renner won de Kersenronde. 
    Wat is zijn naam?

Wie:

E: De New Four had dat jaar een kleine hit. 
    Welke hit wordt bedoeld (zie singlehoes)? 

Hit:

vraag
B

vraag
D

vraag
E

F:  Deze winkel bestond nog in dat jaar. 
    Wat was de naam van deze winkel?

Antwoord:

vraag
F

Jo van Lokven

Rowans

Antwood Affair

Wim Jennen 

In ons stamcafé

Slagerij Dekkers
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7.9 Sprookjes

Wie gelooft er in nog in sprookjes? Velen willen dat graag omdat het eigenlijk altijd wel goed 
afloopt. Heel vaak begint een verhaal op dezelfde manier en eindigt die ook op eenzelfde 
manier, namelijk; er was eens ......... en ze leefde nog lang en gelukkig. 

Welke sprookjes worden hier uitgebeeld?

Sprookje A:

A:

Sprookje B:

B:

Sprookje C:

C:

Sprookje D:

D:

Sprookje E:

E:

Repelsteeltje De Chinese Nachtegaal

Het meisje met de zwavelstokjes De rattenvaller van Hamelen

De Kleine zeemeermin
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8.0 Doolhof

Succes, alles moet in 1 lijn! Er mogen geen fouten zichtbaar zijn!
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8.1 Snoepgoed 

De huidige kinderen staan er niet bij stil dat wij ‘’de ouderen’’ vroeger ook graag iets lekkers 
lustten. Ze zullen ze vermoedelijk niet weten dat in de tijd van hun vader en moeder er hele 
andere soorten snoep en ijsjes waren dan nu. En dat geldt natuurlijk ook nog eens voor de 
opa’s en oma’s. Die kregen maar sporadisch iets lekkers. Stukjes chocolade en doppinda’s 
waren voor hun een lekkernij en dan vaak op zaterdagavond. 

Hieronder staat een beschrijving van snoep van vroeger. Hoe heette dat snoep ook alweer? 

A: Het snoep is geel en vaak zit er een beetje wit poeder op. De vorm is rechthoekig en het   
    snoepje heeft 6 vakjes. Het heeft een zoete botersmaak. 

Antwoord:

B: Bezoek of personeel kreeg eerst een kopje thee of koffie met suiker. Het tweede kopje  
    was dan met dit snoepje erbij en ze kregen dan geen suiker. Dit snoepje was zelfs 
    goedkoper dan suiker.  Het was één van de voorlopers van de tegenwoordige toffee en lolly. 

Antwoord:

C: Het snoep is bruin en heeft 2 rode strepen. De vorm is vierkantig, en het hoofdbestands  
    deel is een specerij.

Antwoord:

D: Het wordt gemaakt van het wortelsap van de zoethoutplant. Het is lekker en langwer-
    pig dat je flink uit kan trekken. 

Antwoord:

E: Het is een stukje (vierkant of rond) gestolde suiker. Vroeger was dit snoep verpakt in 
    papiertjes waarop aan de binnenkant een gedicht, spreekwoord of een volkswijsheid stond.  

Antwoord:

 8.2 Kinderlijk de flos vangen

Als we terugdenken aan onze kindertijd mag de kermis natuurlijk niet ontbreken. 
Wellicht is het jullie al opgevallen maar voor deze opdracht hebben we een ouderwetse rups 
geregeld. Deze staat naast de kerk op het plein. In de tas zitten 10 rode fiches, deze geven elk 
toegang tot een ritje in de rups. 

Het is aan jullie of je met 10 personen van je team tegelijk in de rups plaats neemt, 
of dat 10x1 teamlid plaatsneemt in de rups.

Bij deze opdracht zijnde punten te verdienen door de flos te trekken.

Boterwafeltjes 

Zoethout(stokjes)

Kaneelkussentje

Trekdrop

Ulevel(len)
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8.3 Kinderboeken 

De 63ste editie van de Kinderboekenweek vond dit jaar plaats van 4 t/m 15 oktober. 
Het thema was griezelen, met als motto ‘‘Gruwelijk eng!’’. 
Het Kinderboekenweekgeschenk werd geschreven door Janneke Schotveld en heet 
Kattensoep. 

Hieronder zie je een achterkant van enkele kinderboeken. Op elke achterkant is een woord 
verwijderd, welk woord is dat? 

A: B:

Antwoord: Antwoord: Antwoord:

C:

D: E: F:

Antwoord: Antwoord: Antwoord:

Rioolheksen Ministerraad Slagroomtaartjes 

Bekijken Gruffalo Reuzenhaaien
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8.4 Basisscholen 

Mierlo heeft op dit moment 3 basisscholen namelijk Puur Sang, de Kersentuin en ’t Schrijverke. 
Een paar jaar geleden (of toch nog iets langer) waren er nog andere kleuter- en basisscholen 
aanwezig. Hieronder zie je gebouwen en meesters of juffrouwen. 

Wat is de naam van de school, meester of juffrouw?

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord: Antwoord:

A: B:

C:

D:

Kleuterschool St. Jozef

Zuster Alberdine

Jo van de Kerkhof  Johannesschool 
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Antwoord:

Antwoord:

E:

F:

8.5 Heitje voor een karweitje

Een heitje voor een karweitje was het motto waarbij vaak leden van scouting (padvinders) 
een karweitje kwamen doen.
Ga op zoek naar een origineel heitje uit het gulden tijdperk en stop deze in een van de zakjes 
in de tas.

Margrietschool

Luciaschool
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8.6 Kinderpostzegels

Kinderpostzegels, wie heeft ze niet verkocht? Maar hoe zagen ze er ook alweer uit? 

Uit welk jaar komen onderstaande kinderpostzegels?

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

A:

B:

C:

D:

E:

F:

1930

1945

1975

1967

1974

1960
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8.7 Spelenderwijs

Iedereen heeft wel eens gespeeld in een speeltuintje in Mierlo. De volgende speeltoestellen 
staan in de speeltuinen in Mierlo. 

Aan welke straat ligt dit speeltuintje?

A:

A: B: C:

D: E: F:

B: C:

D: E: F:

8.8 Dinges door kinderen

Kijk op www.mierlosedorpsquiz.nl/dinges

Waar hebben deze kinderen het over?

Filmpje 1:

Filmpje 2:

Filmpje 3:

de Linde Deamenstraat, Dorenbos, Hulsbos

Leeuwerik, boerenzwaluw Zonnedauw, Brug. van Kuijkstraat Wersakker

Dwerguil, bosuil of ransuil

Piraten

Vliegtuig

Stopcontact + Wandcontactdoos
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8.9 Oud holland ganzenborden

Als organisatie moeten we ook ooit aan onze rust en ontspanning denken. Hoe kunnen we dat 
beter voor elkaar krijgen dan met een potje oudhollands ganzenborden. Echt even terug naar 
onze jeugdjaren. 

Hans speelt met de gele gans, Rob met de groene gans, Koen heeft zich de zwarte gans 
toegeëigend, Bas speelt met blauw, Michiel wil heel graag met rood spelen dus hij heeft de 
rode gans, dan blijft de witte gans over waarmee Mieke het spel gaat proberen te winnen. In 
deze volgorde zitten we rond de tafel en we spelen met de klok mee. Natuurlijk volgen we 
“DE OFFICIELE” ganzenbord regels inclusief de regels die horen bij de put,  de gevangenis, de 
doornstruik ed.

Om deze opdracht niet veel te lang te laten duren vallen jullie tijdens het spel in.
De rode gans staat dan op 21, het ging eigenlijk heel goed met Michiel in het spel maar helaas 
ging hij dood en moest hij opnieuw beginnen.
De zwarte gans staat op 38, de gele staat op 44, de witte gans staat op 48, de blauwe gans 
staat op 57 en de groene gans gaat aan kop en staat op 60. 
Koen is aan de beurt hij gooit 4 (2+2)
Dan mag Bas gooien, hij gooit 8 (6+2)
Michiel mag zijn achterstand proberen goed te maken, hij gooit tegenvallend 2 (1+1) 
Mieke gooit 4 (3+1)
Hans gooit een fantastische worp, hij gooit 10 (6+4)
Rob gooit 8 (4+4)
Nu gaat het snel de volgende worpen worden gespeeld volgens de regels: 10(5+5), 3(2+1), 
6(5+1), 5(3+2),9 (5+4), 7 (3+4), 7(4+3), 5(4+1),11 (6+5), 10 (6+4).

   A: Wie heeft dit spel ganzenborden gewonnen?

   B: Op welk vakje is de gans van Bas geëindigd? 

   C: Welke gans staat op vakje 57?

   D: Zit er een gans in de put?

   E: Wie heeft het hoogst aantal ogen gegooid tijdens het spel?

   F: Wie heeft het vaakst dubbele ogen gegooid?

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Rob

nr. 52 in de gevangenis

De witte gans van Mieke

Ja zeker, de rode gans Michiel

De gele gans Hans

De zwarte gans Koen.
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9.0 Paddenstoel sporen

Onder de hoed van een paddenstoel zitten allemaal kleine plaatjes, hierin zitten de zaadjes 
oftewel sporen van de paddenstoel. Wanneer de sporen rijp zijn dan worden ze verplaatst 
door wind of vogels en kan er een nieuwe paddenstoel groeien. Er wordt gezegd dat 
kabouters in paddenstoelen wonen. 

Hieronder staan paddenstoelen en/of huisjes die horen bij een bekende kabouter. 
Welke kabouter (naam) hoort bij de onderstaande paddenstoelen/huisjes?

A:

A: B: C:

D: E: F:

B: C:

D: E: F:

Paulus de Boskabouter Kabouter Wesley

David de Boskabouter Kabouter Plop La Chouffe kabouter

Peer de Plintkabouter



Hoeveel flamingo's zag je in het filmpje?

91

9.1 Opsporen boeven

Sherlock Holmes speurde bijna zijn hele leven naar boeven. Dit deed hij niet alleen, hij had 
namelijk een zeer trouwe rechterhand/sidekick die hem heel goed hielp. Weet je nog wie dat 
was? Zijn naam was John Watson. Hieronder staat in een zin een personage beschreven die 
ook dergelijke rechterhand was. 

Maar weet jij van wie de volgende omschrijving ook alweer de rechterhand waren?

A: Watzeggie? Je hoeft niet zo te schreeuwen, ik ben niet doof!
Rechterhand van:

B: Kwartiermeester die de held van allerhande "levensreddende" technische snufjes voorziet.
Rechterhand van:

C: Deze rode draak was de beschermer van de Fa’s.
Rechterhand van:

D: Deze krullenbal was vroeger 5 jaar ‘’aangever’’ van grappen maar nu schrijft en tekent hij    
    kinder prentenboeken en doet aan stemacteurwerk.  

Rechterhand van:

E: Deze trouwe viervoeter lijkt wel van een andere planeet te komen. 
Rechterhand van:

F: Deze klusjesman maakte de ‘’underdog’’ door het waxen van auto’s kampioen.
Rechterhand van:

9.2 Sporen hebben verdiend

Deze uitdrukking is ontleend aan de riddertijd. Werd een man tot ridder geslagen, dan ont-
ving hij bij deze ceremonie een gordel en een paar vergulde sporen. Dit jaar bij de Mierlose 
DorpsQuiz vinden we het al voldoende als je op de dag van de quiz 50 wordt. Naar ons idee 
heb je je sporen dan verdiend omdat wij hiervan een leuke opdracht kunnen maken.

Verkleed een mannelijk teamlid als Abraham. Onze Abraham ziet er als volgt uit:
 • Bolhoedje op zijn hoofd;
 • Sigaar in zijn mond;
 • Blauwe spijkerbroek;
 • Rood-wit geruite blouse;
 • Zwarte schoenen; 
 • Bretels;
 • Rode boeren zakdoek voor om de hals.

  Zorg dat deze Abraham om 20.30 uur aanwezig op het adres dat 
  om 20.00 uur via Facebook wordt bekend gemaakt.

Plak hier 
de sticker die je  

krijgt bij 
aanwezigheid.

De baron

James Bond

Mulan

Andre van Duin

Mickey Mouse

The Karate Kid
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9.3 Ontdekkingsreizigers

Vroeger toen de wereld nog plat was en nog niet alles was ontdekt had je zogenaamde ont-
dekkingsreizigers die de hele wereld afspeurden naar nieuwe gebieden en landen. Hieronder 
zie je een aantal foto’s van o.a. gebieden die ze hebben ontdekt. Ook kan het wel eens een ver-
rassend plaatje opleveren. 

Ontdek welke ontdekkingsreizigers we hier bedoelen en noem de voor- en achternaam.

A:

A: B: C:

D: E: F:

B: C:

D: E: F:

Roald Amundsen Christoffel Columbus 

Gouverneur John Ratcliffe Bartolomeus Diaz Augusto Berns 

Abel Tasman (Tasmanian Devil)

(Noordwestelijke Doorvaart) (‘ontdekking’ van Amerika onder 
Spaanse vlag in 1492)

(herontdekte in 1866 Machu Picchu)(bereikte als eerste Europeaan 
Kaap de Goede Hoop)
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9.4 Treinspoor

Op www.mierlosedorpsquiz.nl/treinkaart kun je de treinkaart 2017 van Nederland 
downloaden. Op deze kaart staan de stations en de afstand tussen die stations. Hieronder zie 
je een aantal treinreizen genoemd. 

Wat is de (kortste) afstand tussen deze stations als je de onderstaande treinreizen maakt? 
Tel de cijfers bij elkaar op en vul het antwoord in.

A: Heerlen-Breda via Weert
Antwoord:

B: Groningen-Utrecht via Zwolle.
Antwoord:

C: Den Helder (of Zuid)-Den Haag centraal (of Den Haag HS of Laan van NOI) via Haarlem
Antwoord:

D: Middelburg-Venlo via Helmond
Antwoord:

E: Hengelo (of Oost)-Amsterdam Centraal via Hilversum
Antwoord:

F: Rotterdam Centraal (of Blaak)-Zwolle via Utrecht Centraal
Antwoord:

9.5 Speurhonden

De neus is het belangrijkste orgaan van de hond. Een hondenneus zit vernuftig in elkaar en 
zelfs wetenschappers weten nog niet exact hoe hij werkt. Wat men wél zeker weet, is dat 
een hond zijn neus graag gebruikt. Het vinden van sporen vergt veel van het 
concentratievermogen van de hond. Alleen in films en tv-series dienen honden geen mensen 
of zaken op te sporen omdat dit allemaal in het script staat. 

Wat zijn de namen van de honden die bekend zijn van tv?

A: Deze politiehond had ‘great balls of fire’.
Antwoord:

B: Een Zwitserse witte herder krijgt 
    op zijn donder.

Antwoord:

C: Deze Schotse collie lust graag rijst.
Antwoord:

D: Deze Duitse herdershond kwam uit 
    Oostenrijk.

Antwoord:

E: Het was een bastaardhond en redde 
    2 ontvoerde kinderen in de eerste film.

Antwoord:

F: Deze Bordeauxhond was getuige van 
   een moord en kreeg daarom 
   bescherming.

Antwoord:

149         4+3+3+2+3+4+7+13+24+17+5+6+10+10+9+8+5+6+10=149

191         4+22+16+14+20+28+9+9+9+12+4+5+7+5+3+3+9+3+6+3=191

123       12+9+14+7+5+7+4+5+3+3+6+2+2+4+7+10+8+3+2+6+4=123

203       4+15+5+6+7+3+16+13+13+11+10+6+5+8+9+10+10+10+3+9+18+10+2=203

144        5+10+13+17+5+4+6+3+43+9+7+6+9+7=144

143        5+5+5+9+3+13+9+2+5+3+6+3+9+3+3+5+7+5+4+12+9+9+9=143

Jerry Lee (uit de film K-9)

Bolt 

Lassie

Commissaris Rex

Benji

Hooch (uit de film Turner & Hooch)
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9.6 Ontspoorde tram

Wist je dat vroeger in Mierlo een tram liep? Sterker nog, restanten van de trambrug zijn te 
vinden langs het Eindhovens kanaal. Maar deze tram is ook ooit ontspoord in Mierlo. 

A: In welke straat is de tram ontspoord?
Antwoord:

B: Op welke datum werd de lijn Geldrop-Mierlo-Helmond    
    gesloten voor personenvervoer?

Antwoord:

D: Een Amsterdamse koopman ondernam actie om een  
    tramlijn vanaf Eindhoven aan te leggen via Geldrop,    
    Mierlo en Helmond naar Asten? Wat is de naam van die   
    koopman?

Antwoord:

F: Hieronder wordt de trambrug een meter opgehoogd. Helaas is de brug afgebroken maar  
    de restanten staan er nog steeds. De brugfunderingen zijn in 2009 aangepast voor een    
    verblijf, maar voor wie?

Antwoord:

C: Wat was de bijnaam van de tram?

Antwoord:

E: In welk jaar was dat? (vraag D)

Antwoord:

Marktstraat

 15 mei 1935

Koopman Schwiep 

Vleermuizen

De goede moordenaar

1886
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9.7 Spoorloos

Dit jaar werden de Nederlandse journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender, bekend van 
Spoorloos, na zes dagen ontvoering in Colombia weer vrij gelaten. Ze werden ontvoerd door 
de Colombiaanse guerillabeweging ELN. 

Hieronder staan enkele vragen over andere ontvoeringen.

A: Op 5 maart 1961 werden 2 ontvoerders gearresteerd en ze kregen 20 jaar gevangenisstraf.
    Wie hadden ze ontvoerd?

Antwoord:

B: Een politieagent maakte op 1 december 1987 een foto van zijn wereldvreemde ontvoerder.  
    Wat was de naam van deze politieagent?

Antwoord:

C: Als je als rijke Nederlandse miljonair wil voorkomen om ontvoerd te worden, welk kaart  
    spel kun je dan beter mijden?

Antwoord:

D: Er zou een communistische opstand worden neergeslagen maar omdat hij werd 
    ontvoerd en gegijzeld door zijn eigen maarschalk werd er nadien samengewerkt en 
    gevochten tegen de Japanners. 
    Hoe heette deze politicus (Kantonse uitspraak)?

Antwoord:

E: De bekendste ontvoering van Nederland is die wellicht van Freddy Heineken en Ab Doderer 
    op 9 november 1983 door onder andere Willem Holleeder. Ze zaten drie weken lang vast
    geketend aan een muur van een loods, achter een dubbele wand, in het westelijk haven
    gebied in Amsterdam. De ontvoerders werden op 29 februari 1984 opgepakt. In 2012 was   
    Holleeder gast bij College Tour dat later gepersifleerd werd door Koefnoen.
    Wie speelde Holleeder tijdens die aflevering?

Antwoord:

F: In het publiek mochten diverse Bekende Nederlanders zoals Mark Rutte en Linda de Mol 
   een vraag stellen. Er was ook een BN’er vermomd. Welke BN’er werd hier bedoeld (en niet    
   Paul Groot)?

Antwoord:

Eric Peugeot

Philip Spencer (werd ontvoerd door een alien en maakte daarvan een foto)

Bridgen     (link)

Tsjang Kai-Sjek

Owen Schumacher

Peter R. de Vries
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9.8 Bandensporen

Als je met piepende wielen wegrijdt heb je kans dat je bandensporen achterlaat. Banden zijn 
er in diverse soorten en maten. Dat komt natuurlijk ook door de verschillende merken. 

Hieronder zie je (een gedeelte van) een logo van een merk autoband, welk merk wordt 
bedoeld?

Logo 1:

1 2 3 4 5 6

Logo 2:

Logo 3:

Logo 4:

Logo 5:

Logo 6:

9.9 Spoorzoeken

Spoorzoeken kan op vele manieren, gps toch lopen is op dit moment zeer populair. Via de 
volgende link gaan jullie ook een gps toch afleggen.

Plak hier 
de sticker die je  

krijgt bij 
aanwezigheid.

Hankook

Tigar

Dunlop

Linglong

Semperit

Michelin
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9.10 Sporenonderzoek 

We gaan kijken of je een goede speurder bent.

Los onderstaande puzzel op en geef dan antwoord op de vraag die daaruit komt.

Vraag:

Antwoord:

Wat is de naam van de actrice die mede-hoofdrolspeelster was in csi 
las vegas en die in seizoen 1 in alle afleveringen speelde behalve in de pilot?

Jorja Fox (personage Sara Sidle)
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10.01 Ophrys Administratie

Wat moet ingeleverd worden:  Een foto met daarop: 
* Het logo van Ophrys Administratie (stoepkrijt) 
* 4 personen van de groep 
* Straatnaam (stoepkrijt)
* Logo de Mierlose DorpsQuiz
* Mierlose Dorps quiz Logo

Deze foto mag gemaild worden naar foto@mierlosedorpsquiz.nl alle mail na 23:30 wordt niet 
goedgekeurd. Onderwerp mail: 10.01 [jullie teamnaam]

10.02 Pantos Profiles BV

Pantos Profiles B.V. produceert al ruim drie decennia zetwerk.
Gedurende deze dertig jaar zijn wij slechts éénmaal van locatie 
veranderd.

A: Sinds wanneer is Pantos gevestigd in Helmond? 

B: Zoals hierboven staat vermeld, was Pantos eerst ergens 
    anders gevestigd. Ons vorige bedrijfspand staat hedendaags 
    nog steeds overeind. Welk adres was dit?

C: Maak een selfie + het logo van de dorpsquiz met het vorige bedrijfspand van Pantos.
    Deze foto mag gemailt worden naar foto@mierlosedorpsquiz.nl alle mail na 23:30 wordt   
    niet goedgekeurd. Onderwerp mail: 10.02 [jullie teamnaam]

Maak het logo van Ophrys met stoepkrijt in een zelf te bepalen 
kleurstelling. Paars mag dus oranje zijn etc. De verhoudingen 
moeten uiteraard kloppen. Het logo wordt voorzien van 
groepsnummer zonder afbreuk te doen aan het logo. 
Krijt met stoepkrijt ook de straatnaam waar dit logo is gemaakt. 

Antwoord:

Antwoord:

10.03 Jos van Happen Containers

Wat zijn de uitwendige maten van de container die op de 
weegbrug staat en wat is dan de inhoud van deze container?

Formaat:

Inhoud:

 1 Januari 2000

Nijverheidsweg 11, Mierlo

6.70 x 2.44 x 2.44 meter

39,889 m3
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10.04 Autobedrijf van Vlerken 

Kijk op de site www.autobedrijfvanvlerken.nl

A: Wat zijn de APK acties die zij hebben?
APK acties:

B: De Dodge Charger die te koop staat op de site wat is de 
    kilometerstand?

Km stand:

 10.05 Van Vlerken – Touch of Quality

Van Vlerken maakt dagelijks plantenarrangementen die 
voornamelijk via de veiling verkocht worden. Vanaf kerst gaan de 
eerste bloembollen de deur uit. Hun medewerkers moeten wel 
weten welke bloembollen ze in het arrangement plaatsen, maar 
kunnen jullie zien aan een bloembol welke bloem er uit komt?

Ga naar https://www.vv-vanvlerken.nl/mierlosedorpsquiz2017

Bloembol 1: Bloembol 5:

Bloembol 2: Bloembol 6:

Bloembol 3: Bloembol 7:

Bloembol 4: Bloembol 8:

 10.06 Lenssen Mannenmode

Vorig jaar hebben we masaal staan tellen hoeveel
broeken er lagen in de etalage, dit jaar zoeken we naar
iets anders.

Hoeveel overhemden zijn er te vinden in de etalage?

Antwoord:

Apk €9,95 euro in combinatie met kleine beurt.
Apk gratis in combinatie met een grote beurt.
Losse Apk €29,95 euro.

105196 km (antwoorden in Miles zijn afgekeurd)

Crocus (flower record) Narcis (Bidal Crown)

Fritiloria (Rubra) (keizerkroon) Muscari (blauwe druif)

Hyacint (Blue) Scilla

Iris Tulp

59
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10.07 Gasterij ‘t Spitje 

Bij elke kerk in een dorp vind je wel een café, zo ook in Mierlo. 
De omgeving rondom het plein heet ’t Spitje vandaar de naam van 
het café ‘t Spitje. In het gezellige dorpscafé wordt allerlei muziek 
gedraaid van Nederlandstalig tot rock, pop en blues. Daarnaast 
word er ook veel gepraat met gevarieerd publiek van jong tot 
oud. Tevens kunt u genieten van de vele speciaal bieren die er te 
verkrijgen zijn.

Verschil 1:

In ‘t Spitje hangt een krijtbord, zoek de 5 verschillen met de foto 
hieronder. Schrijf hieronder de 5 verschillen.

Verschil 2:

Verschil 3:

Verschil 4:

Verschil 5:

10.08 VDW administraties 

Op welke datum verhuisde VDW Administratie & Belastingadvies 
B.V. van Mierlo naar Brandevoort (Helmond)?

Antwoord:

VDW stelt zich ten doel ondernemers in midden- en kleinbedrijf 
te ondersteunen en te adviseren. Zij bieden een breed scala aan 
diensten, zoals het verwerken van financiële administraties, het 
samenstellen van jaarrekeningen, het verzorgen van 
belastingaangiften, advisering in administratieve of fiscale 
vraagstukken en het begeleiden van startende ondernemers of 
bedrijfsoverdrachten. 

hoe is het

Fliesart 02

Kom binnen

Goeie avond

01-04-2004

1 maart 2008

(dit antwoord is alleen op internet te vinden in de Brandevoorter 
Courant, nummer 2, februari 2008, jaargang 9)
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10.09 Bekx Veldsink adviesgroep

Er hangt een groepsfoto van het team van Bekx Veldsink op de 
deur met genummerde hoofden.

Wie kent de meeste namen van het team dat uit 
18 personen bestaat?

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

18:

10.10 GNT International

Als mondiaal marktleider in het kleuren van voedsel is GNT een 
betrouwbare partner voor de voedsel- en drankenindustrie. Met 
onze EXBERRY® kleurende levensmiddelen bieden we schitteren-
de kleuren met heel veel toepassingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld 
in dranken, snoepgoed en zuivelproducten. Bijna alles is mogelijk. 
Onze Nutrifood® producten bieden heel geconcentreerd al het 
goede van fruit en groenten, met eveneens heel veel toepassings-
mogelijkheden, zoals het toevoegen van smaak, kleur en extra 
voedingsstoffen.

A: Wat gebruikt de firma GNT als grondstoffen voor haar Kleurende Levensmiddelen?
Antwoord:

B: Hoe kun je zien of er kleurende levensmiddelen in je levensmiddelen verwerkt zijn?
Antwoord:

C: Welke chemische toevoegingen zitten er in GNT’s EXBERRY® 
    kleurende levensmiddelen?

Antwoord:

Frances de Kort

José Manders

Marloes Koks

Karin van Donk

Ralph Peters

Joan Bekx

Martien Pijls

Jolanda de Greef

Ashley van der Meer

Marja van Rijt

Rob van Dijk

Paul Triki

Joyce Arts

Tonny Slegers

Mart Kneepkens

Han Vermulst 

Barbara van der Kuylen

Jessica Dat

Groente en Fruit

Door achter op het label te zoeken naar: Kleurende Levensmiddelen

Geen
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10.11 Van den Nosterum - Finacieel advies

Ga naar: www.vdnosterum.nl
Zoek op de website naar het menu:  “Wat doen wij”

Welke zin komt er uit?

1. 7de woord 1ste alinea 3de letter                                                           
2. 4de woord 1ste alinea 1ste letter 2x                                                                    
3. 42ste woord 1ste alinea laatste letter                                                  
4. Spatie 
5. 8ste woord 3de alinea 3de letter                                                           
6. 1ste woord 3de alinea 2de letter                                                           
7. 14de woord 3de alinea 7de letter                                                          
8. 22ste woord 1ste alinea 4de, 5de, 6de, 7de, 8ste letter                               
9. 2de woord 2de alinea 2de en 7de letter                                             
10. Spatie 
11. Laatste woord 3de alinea 8ste en 9de letter                                     
12. Spatie 
13. 21ste woord 2de alinea                                                                                              
14. spatie 
15. een na laatste woord 1ste alinea 2de letter                                      
16. 1ste woord 2de alinea 2de letter 2x                                                      
17. 8ste letter ui 8.                                                                                                                                             
18. Spatie 
19. 10de woord 3de alinea -/-K + N                                                                              
20. Spatie
21. 20ste woord 3de alinea laatste 2 letters                                              
22. 2de woord 1ste alinea laatste letter                                                     
23. Spatie
24. 3de woord 1ste alinea 3de letter                                                           
25. 19de woord 3de alinea 3de letter                                                          
26. 30ste woord 3de alinea laatste 2 letters                                              
27. 30ste woord 2de alinea 1ste en 2de letter                                         
28. Enige 1 letter woord                                                                                    
29. 27ste woord 1ste alinea 1ste letter                                                       
30. Spatie 
31. 6de woord 1ste alinea                                                                                                
32. Spatie 
33. Eerste 50% van 7de woord 1ste alinea                                    

Antwoord: Voor verzekeren en hypotheek naar van den nosterum financieel advies
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10.12 Varkensbedrijf Bohema

A: Hoeveel varkens staan er op het naambord bij varkensbedrijf    
    familie Verhoeven?

Antwoord:

B: Hoeveel werkgelegenheid geeft de intensieve veehouderij in   
    Noord Brabant?

Antwoord:

10.13 Blic optiek

Klant, product en kwaliteit staan bij Blic Optiek in Mierlo op de 
eerste plaats. Wij bieden zowel trendsettende als tegendraadse 
collecties; beter zien en goed ogen sluiten elkaar bij ons niet uit.

Voor het uitzoeken van uw bril of zonnebril nemen we alle tijd. 
Het is aan ons om u met het juiste montuur, de beste glazen of de 
meest comfortabele lenzen de deur uit te laten gaan. Bij een oog-
meting gebruiken wij onze OPD-scan om uw ogen te analyseren 
op sterkte, kromming en eventuele nachtblindheid.

Ga naar de website: www.blicoptiek.nl
Verzamel de woorden die samen een vraag vormen en vul het antwoord in:

Home:
5e Woord
Merken:
19e Woord
Horen -> Klachten bij slecht horen:
27ste Woord
Oogzorg -> De werking van het oog > De brekende werking van het oog:
9e woord in de verleden tijd zetten 
Contact:
1e & 2e Woord
Brillen -> Vergoedingen -> overzicht vergoedingen -> de goudse:
10e Woord (getal)
Brillen -> Vergoedingen -> overzicht vergoedingen -> Anders zorg:
laatste woord
Zonnebrillen -> Het kiezen van de beste zonnebril:
3e alinea, 1e zin, laatste leesteken

Vraag:

Antwoord:

5 varkens (1 zeug + 4 biggen) Heiderschoor 2 in Mierlo

39.000

In welk jaar bestond Blic Optiek 25 jaar?

2012
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10.14  JVDI | De FysioClub

JVDI | De FysioClub heeft 2 maal per week hun eigen haal- en 
brengservice rond rijden om post-operatieve patiënten daar waar 
nodig thuis op te halen en wederom thuis te brengen voor de 
fysiotherapeutische behandeling. Deze auto zal vast wel eens 
gezien zijn, zo niet kom hem vanavond maar bezichtigen. Dan 
kunnen jullie meteen antwoord geven op de volgende som.

Wat is de uitkomst van de som van het aantal klinkers minus alle 
getallen die op de auto staan op de haal- en brengservice van 
JVDI | De FysioClub?

Aantal klinkers:

Som getallen:

Uitkomst:

10.15  Frank Gruintjes Makelaars

Van elke woning die wij in de verkoop nemen laten wij 
professionele foto’s maken.

In welke verkooppresentatie komen onderstaande 
stoelen voor?

A: B: C: D: E:

Adres A:

Adres B:

Adres C:

Adres D:

Adres E:

152

164

-12

Gerst 19 te Mierlo

Bekelaar 52a te Mierlo

Jutland 5 te Mierlo

Boerenzwaluw 26 te Mierlo

Vaanakker 72 te Mierlo
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10.16  Gasterij Mierle 

Ooit is er voor Sectie F. Perceelnummer 1626 een vergunning aan-
gevraagd. Beantwoord de onderstaande vragen.

Antwoord:

B: Wie heeft deze vergunning aangevraagd?

Antwoord:

C: Wanneer is deze vergunning vrij gegeven?

Antwoord:

A: Waarom is deze vergunning aangevraagd?

10.17  2BFit

Voor deze vraag bepalen jullie samen wie je naar Fitnesscentrum 
2BFIT Mierlo aan de Geldropseweg 10A wilt sturen. 

Tip voor de boodschapper: Loop nu niet te hard van stapel bij de 
zoektocht naar het antwoord op deze vraag en neem de 3 hints 
die je aantreft goed in je op.

Zorg dat je de boodschap goed over brengt. Samen met je team 
kun je er dan achter komen welk personage we zoeken, en je 
beseft dat je de uilen niet naar Athene gedragen hebt.

Wie zoeken we eigenlijk?

Antwoord:

 10.18 Smederij Verbruggen

In welk jaar is Smederij Verbruggen ontstaan?

Antwoord:

Verkoopen van sterken drank in het klein

Nikolaas van de Kemenade

1 mei 1882

Phidippides, Pheidippides of Philippides

1861
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10.19  Lenssen Manders “voor haar”

Wat de mannen kunnen, kunnen de vrouwen ook! Neem eens een 
kijkje in de etalage van Lenssen Manders “Voor haar”.

A: Hoeveel etalagepoppen staan er in de etalage?

B: Noteer maximaal 14 merken die de etalagepoppen aan hadden.

Antwoord:

Merk 1:

Merk 2:

Merk 3:

Merk 4:

Merk 5:

Merk 6:

Merk 7:

Merk 8:

Merk 9:

Merk 10:

Merk 11:

Merk 12:

Merk 13:

Merk 14:

10.20  De Mooi Geldrop-Mierlo Krant

De Mooi Geldrop Mierlo Krant heeft het er maar druk mee om alle 
nieuwtjes van de dorpsquizen zowel in Mierlo als in Geldrop te 
vermelden. 

Wie zijn de buren van De Mooi Geldrop-Mierlo Krant?

Buren links:

Buren rechts:

24

Geisha

Yaya

Garcia Jeans

Tommy Hilfiger

QS Designd by

Rob Houtackers Advocaat

Baeten accountant en adviseur (hetzelfde pand) 

Opus

Esprit

Kyra & Co

Frank Walder

Taifun

Expresso
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10.21  Bergerhof

1 April zaten we met 83 teams in de bus van Bergerhof naar de 
bioscoop in Helmond. Maar wat doet Bergerhof eigelijk nog meer?

Ga naar de website van Bergerhof, en noteer de juiste gegevens 
achter het juiste icoontje.

D:

E:

F:

A:

B:

C:

 10.22 Fietsenspeciaalzaak - Ad van Lieshout

Als Mierlonaar in Stiphout is Ad dagelijk bezig met kwaliteits 
fietsen, voor een goed advies kun je bij deze fietsenspeciaalzaak 
altijd terecht!

A: Met welk automerk vergelijkt Ad van Lieshout één van de 
    fietsenmerken die hij verkoopt?

Antwoord:

B: Welke kleur lades zitten er in de werkbank van Ad zijn   
    werkplaats?

Antwoord:

Touringcar verhuur

Airport Taxi

Taxi Centrale

Zieken- en Zorgvervoer

Leerlingen vervoer

Taxi Reclame

Rolls Royce

Rood
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10.23  Multimate Mierlo

Even snel de Multimate inschieten om iets te halen of voor een 
goed advies! Hun team staat altijd klaar voor wijze raad.

Maar uit hoeveel mensen bestaat dat team?
Antwoord:

10.24  Heesmans Installatie Techniek B.V.

Ga naar www.heesmans.nl en zoek het volgende antwoord.

Hoeveel certificaten heeft Heesmans volgens de website?
Antwoord:

10.25  Autobedrijf van Dijk

Neem eens een kijkje op de website van Autobedrijf van Dijk

Welke auto rijdt er van de brug af in het filmpje?
Antwoord:

9 (negen)

6 certificaten, nr 7 is een lidmaatschap

 MINI Cooper
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10.26  Jeroen Vos Elektro Technisch Installatieburo

Jeroen is dagelijk bezig met stroom, maar wat is stroom en 
wat(t) betekend dat allemaal? Dus, reken dit maat eens uit!

Hoeveel Ampere verbruikt een stofzuiger van 1600 Watt?
Antwoord:

10.27  Cafe restaurant de Koffer

In de dorpskern van Mierlo kan lekker gegeten en gedronken 
worden bij de Koffer. Maar wat staat er allemaal op de kaart?

Wat kost een Frangelico Sour?
Antwoord:

Einde

10.28  van der Leest

Henry van der Leest is de Mierlose groenteboer. naast groente 
handelt hij ook in vinyl. In zijn winkel liggen 3 platenhoezen. 

Van welke artiest zijn deze platen en wat is de titel van het 
album?

Artiest 1:

Titel 1:

Artiest 2:

Titel 2:

Artiest 3:

Titel 3:

1600: 220 V = 7,3 Ampere

€ 7,95

Shakin Stevens and the Sunsets

Shakin Stevens and the Sunsets

Ramses Shaffy

Dag en Nacht

Esther Ofarim and Abraham

Thats Our Song
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Wij willen alle sponsoren ontzettend bedanken voor hun vertrouwen, zonder 

deze sponsoren kunnen we niet zo’n mooi evenement neerzetten!

Tevens willen wij de volgende mensen bedanken:

Website: 
Eric Evers

Fotografen:  
Toon van de Eijnden, Toon de Greef en Frans van Bijstervelt

Publiciteit: 
Emmy Pero en Jos Lenssen.

Speciale dank:
Gemeente Geldrop - Mierlo, MFA ‘t Patronaat - Veiling Mierlo

Top party verhuur - Partycentrum de Mona 

En al onze vrijwillgers!

Presentatie Feestavond: 
Peter van Hoek

Hopelijk zien we jullie allemaal 
zaterdagavond 4 november op het veiling terrein 

voor een grandioze gave feestavond om 
de Mierlose DorpsQuiz 2017 echt af te sluiten!

Bedankt!

Organisatie de Mierlose DorpsQuiz!

 


