
Hoeveel flamingo's zag je in het filmpje?

Voorwoord

Trots zijn we op de 3e editie van de Mierlose Dorpsquiz. 
Afgelopen 14 april gingen we van start met een grandioze 
inschrijving en opdracht! Dit jaar strijden 85 teams voor 

eeuwige roem en natuurlijk de prijzen. 

Als organisatie vinden wij het mooi te zien hoe fanatiek jullie 
zijn en weer met zo’n grote aantallen meedoen. Het hele jaar 

leeft de quiz in ons dorp. 

Geniet van deze avond, speel eerlijk en 
maak er een onvergetelijke quiz van!
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Bakkerij Jenny van de Putten

Intertoys Mierlo
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Aandachtspunten
 

•	 Gemotoriseerde voertuigen zijn tijdens de quiz niet toegestaan.  
Natuurlijk	mag	je	wel	gebruik	maken	van	een	elektrische	fiets.
Let op met medeweggebruikers i.v.m. drukte in het dorp. 

(wij controleren hier op!)

 
•	 De quizmap mag uit elkaar worden gehaald, bij inleveren moeten de 

pagina’s weer terug in goede volgorde zitten. 
(geen goede volgorde is strafpunten). 

•	 Foto- en video opnamen die gemaakt worden kunnen wij  
gebruiken voor promotiedoeleinden. 

•	 Er zijn tijdsopdrachten, let dus goed op de tijd
 (te laat is geen deelname) en kijk naar het aantal 

personen dat mag deelnemen. 
Deze opdrachten worden aangegeven met dit icoontje.

•	 Er zijn opdrachten die je moet uploaden via jullie teampagina. 
Deze opdrachten worden aangegeven met dit icoontje.

•	 Antwoorden invullen met zwarte of blauwe inkt!
 (andere kleuren worden afgekeurd)

 
•	 Zorg ervoor dat je uiterlijk 23:30 alle opdrachten hebt ingeleverd bij ‘t Patronaat. 

•	 Bij nood kan je contact opnemen met het volgende nummer: 
06-83207171  (niet  voor  vragen  over  de  quiz). 

 

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

 
Succes! 

 
Bas, Mieke, Hans, Rob, Koen, Michiel en Eric 
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De eerste categorie uit de quiz 2018! 
Om iets te knutselen heb je vaak lijm, oftewel ‘plek’ nodig. 

Ook heb je dingen die plekken, zoals die wijnballen van de kermis.
Restaurants zijn ook ‘lekkere plekken’!  Ga zelf op een lekkere plek 

zitten en ga aan de slag met deze categorie.



Hoeveel flamingo's zag je in het filmpje?

7

1.1 Het antwoord dat bijna heel Mierlo al weet!

Jaren roepen we het al, en niemand die ons nog gelooft, het antwoord op vraag 1. 
De aller eerste vraag van de Mierlose Dorpquiz 2018 mag hieronder ingevuld worden. 

In Parijs aan de Rue Bichat 67 zit een restaurant. Hoe heet dit restaurant in het Nederlands?

Antwoord:

1.2  Post-IT

Post-its zijn een voorbeeld van een serendipiteit: de kleefstof uit de plakrand was al min of meer bij 
toeval uitgevonden door de Amerikaanse scheikundige Spencer Silver en bestaat uit kleine kleverige 
bolletjes. Doordat slechts een klein oppervlak van deze bolletjes contact maakt met een vlakke ondergrond 
geeft dit een laag die goed plakt en toch makkelijk weer los te trekken is. De bedoeling van Silver was 
echter een zeer sterke kleefstof te maken en het praktisch gebruik van deze vinding was niet direct 
duidelijk. 

Maak van post-its papiertjes die je vindt in de tas een Pacman en spookje.  
Het voorbeeld is te zien op de volgende link: http://www.mierlosedorpsquiz.nl/post-it 

Lever een foto in via je teampagina.

Upload jullie foto voor 23:30 uur 
op jullie teampagina.

Roze F lam ingo
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1.3 Lekker plekje

Als je naar een concert of musical voorstelling gaat, kun je kiezen voor 1ste, 2de en 3de rangs plekken. 
Wij als echte Hollanders willen natuurlijk een lekker plekje voor weinig geld.  

Van welke theaters zijn de volgende plattegronden?

A: B:

C: D:

Carre Afas circus theater 

Ziggo Dome Royal Albert Hall
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1.4 Lekker lekke

Spaarzegels, bijna elke supermarkt of winkel doet er wel iets mee. 
Maar hoeveel van deze zegels heb je? 

Plak hieronder:

1 
spaarzegel 

Plus

1 
spaarzegel 

Jumbo

1 
spaarzegel 

AH

1 
spaarzegel

Coop

1 
Spaarzegel 

Douwe Egberts

let op: je krijgt de zegels niet meer terug!

1.5 Kijkdoos

Een	kijkdoos	is	een	doos	of	schoenendoos	als	knutselwerk	waarin	een	voorstelling	van	figuurtjes	is	
gemaakt, op een zodanige manier dat deze te bekijken is door een gat in de zijkant van de doos. 
Iedereen heeft wel is een kijkdoos gemaakt, nu gaan jullie deze weer knutselen en plakken!

Wat moet er zeker in de kijkdoos zitten:   

•	 Het oude raadhuis van Mierlo 
•	 De Kerk van Mierlo 
•	 De Molen van Mierlo 
•	 De TV Toren van Mierlo 
•	 Welkom in Mierlo (nieuwe digitale bord)  
•	 Een weg 
•	 6 bomen 
•	 Logo van de Mierlose Dorps Quiz 

 
Mooi wordt beloond! 
 
Zorg ervoor dat je groepsnaam en -nummer bovenop de kijkdoos goed te lezen is. 
Lever jullie kijkdoos in voor 22:00.

voor 22:00 uur
't Patronaat
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1.6 Draaiorgel 

Op lekkere plekken hoort natuurlijk een lekker muziekje, voor deze opdracht heb je Facebook nodig om 
te weten te komen op welk lekker plekje dit lekker muziekje gespeeld wordt. 
Let op: De lokatie en tijd wordt op facebook bekend gemaakt. Zorg dat je op tijd bent en raad welk 
nummer er gespeeld wordt.

Artiest:

1.7 Blieve Plekken

Velen	van	ons	leren	het	nooit!	Naar	huis	gaan,	als	het	laatste	rondje	gegeven	is,	moet	je	je	fiets	gaan	
zoeken en naar huis, maar oh oh oh wat hebben we nog een dorst en menigeen sluit graag de kroeg. 

Maar, herkennen we onze gezellige plekken ook aan de voordeur?  
Bij welke uitgaansgelegenheden vind je deze deuren/klinken.

A: B: C:

Tip vanuit de organisatie!

Ga niet met de auto op pad!  
Dit keuren wij af! Denk alsjeblief aan 
deveiligheid van de andere spelers !

Orgel 1:
Titel:

Artiest:
Orgel 2:

Titel:

Artiest:
Orgel 3:

Titel:

Artiest:
Orgel 4:

Titel:

‘t Spitje Cafe de koffer Partycentrum de Mona

Guus Meeuwis

LeefDre Hazes

LevelsAvici

Mooi was die tijdCorry Konings

Brabant
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D: E: F:

1.8 Een lek plekje 

Afgelopen was de zomer mooier dan ooit, en stond heel Mierlo in de rij om hier om “lekker te lekken”! 
Voor deze opdracht moeten je smaakpapillen wel optimaal zijn! 

Ga tussen: 19:00-20:30 naar Bacio en raad de smaak. 

Smaak 1:

Smaak 2:

19:00 - 20:30 
uur

Bacio

1.9 Wanne plekzooi 

Elk jaar is er een kermis in ons dorp, zo net na de zomervakantie. Vooral kinderen kijken hier al lang 
naar uit. Vooral de attracties zoals de draaimolen, botsauto’s en Jimmy worden vaak bezocht. 
Na	afloop	wordt	dan	naar	de	snoepkraam	gegaan	om	nog	iets	lekkers	uit	te	zoeken.	Vaak	wordt	het	
een drop- of wijnbal in vetpapier. Als je hieraan likt, worden deze ballen kleverig net zoals je mond 
en handen; wanne plekzooi. Een beroemde producent van wijnballen is Napoleon. 
Deze vragen gaan over Mierlo in de tijd waarin Napoleon leefde (1769-1821). 

A. Hoeveel huizen stonden er, afgaande op de belastingen, in 1781 in Mierlo?
Antwoord:

B. Wat is de naam van de man die op 20 november 1771 gevangen werd gezet in de 
    gijzelkamer van het kasteel in Mierlo. Hij zou Willem Ackermans hebben gedood.

Antwoord:

Backstage BarberPub Restaurant Thuis Feestlocatie Dorpsquiz Veiling

Kaneel

Speculaas

264

Casper (van) Mel i s
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C. Hoeveel vrijwilligers, die dienst zouden nemen in het leger van de koning, moest Mierlo in 
    1810 leveren?

Antwoord:

D.  In 1795 werd voor het eerst door de bevolking een schepenbank gekozen.
     Wat is de naam van de president?

Antwoord:

E.  Hoeveel inwoners telde Mierlo in 1810?

Antwoord:

F.  Op 3 juni 1806 werd begonnen met de bouw van het tegenwoordige Oude Raadhuis. 
     Wat is de naam van de aannemer?

Antwoord:

1.10 Lekkere plekken 

De Michelinster is een onderscheiding voor restaurants met een goede tot zeer goede keuken en een 
correcte bediening in de befaamde Rode Gidsen van de bandenfabrikant Michelin. Een beperkt aantal 
restaurants krijgt in elke gids één, twee of drie sterren. Deze gelden als belangrijke waardebepaling 
voor gastronomische kwaliteit. Naast de gids van concurrent GaultMillau wordt de gids in veel landen als 
autoriteit beschouwd op het gebied van lekker eten. Het symbool dat in de gids gebruikt wordt, wordt 
weliswaar een ster (in het Frans: étoile of macaron) genoemd, maar lijkt meer op een zesbladige bloem.

Vertaal de zin:

A.  Une très bonne table dans sa catégorie.

Antwoord:

B.  Une Table excellente, mérite un détour.

Antwoord:

C.  Une des meilleures tables, vaut le voyage.

Antwoord:

Tussen 2014 en 2018 zijn er de nodige sterren uitgedeeld in Noord-Brabant.
 
D.  Wat is het totaal aantal sterren dat elk restaurant in totaal heeft verdiend in die 5 jaar. 

Wolfshaar:

Zarzo:

De Lindehof:

De Treeswijkhoeve:

De heer Kocken:

Tribeca:

De Molen:

Noble:

De Karpendonkse hoeve:

De Zwaan:

5

3

9

10

5

4

1

2

5

5

Een u i ts tekende keuken in zi jn categor ie .

Een verf i jnde keuken d ie een omweg waard is .

Een u i tzonder l i j ke keuken d ie een re is waard is .

9

D irk van Steke lenburg

16 1 8

J oseph Heurs 
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FC de Vis,
winnaar van De Mierlose Dorpsquiz 2017. 

 
Wij als organisatie vonden het een hele eer om deze 

categorie aan hun op te dragen! 

Ook dit jaar doen ze als familie weer mee, 
maar gaan ze dit jaar achter het net vissen?
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A:

2.1 

B: C:

Visplaatsen

In Nederland hebben we vele plaatsen met vreemde namen, Visbuurt is daar bijvoorbeeld een van. 
Ongeveer 283 kilometer naar het noorden met de auto en je komt ergens waar je het bestaan 
misschien niet van wist. 

Welke plaats hoort bij de foto?

D: E: F:

Tip vanuit de organisatie!

Kijk om je heen! 
Degene die niets aan het doen is, moet een 

drankje voor iedereen halen!

Aalst Baarsdorpermeer Haringhuizen

Krabbedam Oude-Tonge Visserweert
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2.2 Grootste viswijf van Mierlo

Wij zijn benieuwd welke dame het grootste viswijf van Mierlo is!

Wij verwachten 1 dame uit je team om 22:00 uur in ‘t Patronaat.

22:00 uur
't Patronaat

2.3 Netflix

Mensen	zijn	masaal	aan	het	netflixen	geslagen.	Nadat	je	eindelijk	je	serie	hebt	afgekeken	kun	je	
verder	gaan	vissen	welke	serie	of	film	je	dan	wil	gaan	kijken.	Er	zijn	genoeg	films	op	Netflix	die	iets	
te maken hebben met vissen!

In welke minuut komt dit fragement voor?

A: Shark Tale B: Jaws - the revenge

C: Now you see me D: Pirates of the Caribbean - Dead men tell no tales

Minuut Minuut

Minuut
Minuut

19 of 20 49 of 50

5 of 6 
72 of 73
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2.4 Visvragen

Een visstick lusten we eigenlijk allemaal wel, zelfs de mensen die geen vis lusten, durven hun vork 
hier wel in te prikken. Ter eren van haar 90ste verjaardag heeft dit restaurant een speciale 
‘Golden Fishstick’ bedacht ter waarde van €219,-  

A: Over welke 90ste verjaardag hebben we het hier?

B: Welk restaurant bedacht dit gerecht?

Hans Tervoort treedt al jaren op in de driehoek Boxtel-Waalwijk-Ammerzoden. In de vele Bossche 
cafés en ook in de kroegen in de wijde omgeving worden zijn liedjes regelmatig gedraaid. 

C: Wat is Hans Tervoort zijn artiesten naam?

D: Welke artiestenbureau gebruikt Hans?

E: Van wie is deze handtekening?

F: Wie was zijn grote inspiratie?

Achter het net vissen, Als een vis op het droge en boter bij de vis. Allemaal spreekwoorden waar 
het woord vis in voor komt.

G: Wat is het spreekwoord: ‘Het is het een noch het ander’ in het Zeeuws?

H: Wat is het spreekwoord: ‘Gasten die langer dan een nacht blijven logeren, leiden tot    
    irritatie’ in het Venloos?

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Queen El i sabeth I I

Restaurant Birds Eye

 Leo Vis (L . V is )

Jan Vis (Art iesten en Evenementen)

Leendert Jan Vis

D ick Bruynesteyn

Tis mosse l of v is

Bezeuk en Vis b l iève gen dree j daag fr is
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In	de	Dinseyfilm	‘De	kleine	zeemeermin’	heeft	Ariel	een	geel/blauw	visje	genaamd	Botje	als	beste	
maatje.

I:		Maar	hoe	heet	Botje	in	de	Engelstalige	film. 

J:	Zo	komt	Botje	ook	voor	in	een	andere	Disneyfilm,	uit	welke	Diseyfilm	is	dit?

Antwoord:

Antwoord:

2.5 Vissen naar zeewolf

Wij verwachten 1 persoon per team om 19:00 op het Molenplein!

Wat moet je meenemen?

- Soeplepel
-	Sloffen	die	in	de	tas	zitten.

19:00
uur

Molenplein

F l ounder

Va iana/Moana 
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2.6 Nonogram

Voor deze opdracht heb je inzicht en excel nodig. 
Ga naar www.mierlosedorpsquiz.nl/japansevis. Download het Excel 
bestand en vul je teamnaam en -nummer in en kleur in.

Upload je Excel bestand via jullie teampagina.
(Sla uw bestand op als een .xls of .xlsx formaat)

2.7 Rauwe Vis

Nederland is de laatste jaren massaal sushi aan het eten. Door deze trend uit Japan eten we met 
zijn allen onbeperkt tot we erbij neervallen. Maar wat weet je over deze rauwe vis? 

A: Dit gerecht is een delicatesse, en mag alleen gemaakt worden door speciaal opgeleide koks.    
    Over welk gerecht hebben we het?

B: Sashimi zijn dun gesneden schijfjes vis of schaaldieren die gegeten worden zonder rijst.  
    Maar hoe heet de bereiding als de vis levend gesneden wordt.

C: Zalm is van oorsprong een witvis, maar door het pigment van garnalen en krill kleurt de zalm 
    rood. Hoe heet dit pigment?

D: Waarom moet je nooit je stokjes langs elkaar wrijven in een Japans restaurant?
    Kruis het juiste antwoord aan.
            Dan geef je aan dat het eten niet smaakt. 
            Dan vind je het maar goedkope stokjes. 
            Dan splintert het in je eten. 
												Dan	flirt	je	met	de	ober.

E: Wat is de originele naam van dit voorwerp? 

F: In Yekaterinburg Rusland is een wereldrecord bereikt met de langste rol sushi.  
   Hoeveel meter is deze geworden?

   G: In elk sushirestaurant krijg je gember geserveerd op je tafel. 
       Uit cijfers blijkt dat de Nederlanders dit massaal fout gebruiken. 
       Waarvoor is de gember wel?

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Upload voor 23:30 uur.

Fugu / Koge lv i s

Ik izukur i

Astaxanth ine

Orosh ik i 

252 1 ,75 meter .

Neutra l i seren van smaak
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A: B: C:

D: E: F:

2.8 Tatoeages

Elke visser heeft wel een tatoages, zoals bijvoorbeeld een ankertje op hun linker schouder of 
‘i love mom’ op hun rechter schouder. In het televisie programma Ink Master: meester van de lage 
landen uitgezonden op Spike TV komen vele soorten tatoeages voor. 

In	welk	seizoen	en	aflevering	komen	de	volgende	tatoeages	voor?

Seizoen:
Aflevering:

Seizoen:
Aflevering:

Seizoen:
Aflevering:

Seizoen:
Aflevering:

Seizoen:
Aflevering:

Seizoen:
Aflevering:

Tip vanuit de organisatie!
Waarschijnlijk zit je al minuten naar 

tatoeages hierboven te zoeken maar als het 
te lang duurt, ga dan verder!

1
7

1
2

2
6

1
6

1
4

2
8
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2.9 Volendam

Natuurlijk weet iedereen hoe de muziekstroming uit Volendam wordt genoemd, namelijk de 
palingsound. Deze naam werd bedacht door Veronica-dj Joost den Draaijer en verwijst naar de 
palingvisserij waar Volendam bekend om staat. Bekende vertegenwoordigers van dit genre zijn 
The Cats, BZN, Maribelle, Jan Smit en natuurlijk Nick & Simon. 

Deze artiesten kennen jullie natuurlijk allemaal maar welke zangers, zangeressen en bands worden 
uitgebeeld op onderstaande emoji’s.

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J:

4 Non Blonds

Back Street Boys

Earth Wind and Fire

Frans Duijts

Golden Earring

Rage Against the Machine

Red Hot Chilli Peppers

Snow Patrol

Beach Boys

WhiteSnake
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2.10 Bal in ‘t net!

Ook dit WK werden er weer vele goals gescoord. Vaak zie je dan alleen maar de juichende spelers 
van het team dat de goal heeft gezet. De keeper zie je dan niet meer in beeld maar hij mag de bal 
uit het net vissen. Soms redt hij met een snoekduik zodat hij niet achter het net hoeft te vissen. 

Hieronder zie je plaatjes van situaties maar waar is de bal gebleven. 
Raadt waar de bal zit.

A: B: C: A: B: C:

A: B: C: A: B: C:

A: B: C:

A

B
C

A
B

C
A B C

A

B
C

A

CB

A

B
C

A

C
A B C

A

B
C

A

C

B

B
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Het was de Mierlose carnavalschlager van 2015, geschreven door 
John Jacobs en gezongen door de Bahama Tamoures & Trinet. 

Dit jaar het motto van de prins der Spruwwejagers Hans d’n Twidde. 
Het zou te maken kunnen hebben met de laatste drankje 

pakken….. of juist niet. 
Met een voorruit of toch een achterruit? Of nog eendje dan!

 
Één ding is zeker: als je van deze categorie alle vragen hebt 

beantwoord en alle opdrachten hebt uitgevoerd dan hoop je dat 
deze	niet	de	laatste	zijn	en	fluister	je	zacht	

‘Vooruit, nog inne dan’. 
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3.1 Het laatste rondje!

Het is tijd, de hoogste tijd, u wordt bedankt voor weer ‘n avond gezelligheid. Dag mevrouw en dag 
meneer, u komt hier toch weer. Ook al is het de hoogste tijd, vaak wordt er dan nog eentje ingeschonken 
en daarna nog eentje en daarna nog eentje en daarna... 
Ook in de Mierlose cafes en restaurants werd er nooit een laatste geschonken. 

Wat is de naam van het cafe of restaurant dat je op de foto ziet?
Let op: Niet de huidige naam maar de naam zoals het cafe of restaurant op de foto heet.

A:

C:

B:

D:

E:

F:

‘t Anker

Cafe de reizende man

Cafe de Ster Cafe Verbruggen

Restaurant de Cuijt

Cafe Dekkers
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3.2 Het laatste rondje!

In de winter van 2002 werd Rosmalen verrast door de komst van een nieuwe carnavalsvereniging. 
Vanaf dat moment is deze vereniging ‘Nog Eentje Dan’ een begrip in Rosmalen en omstreken. 
Tijdens carnaval heet Rosmalen ‘Zandhazendurp’. 

Hoe heten de onderstaande plaatsen tijdens carnaval?

A: Wijk bij Duurstede     B: Vorstenbosch

C: Rossum (Ov)      D: Langenboom 

E: Oosterhout (Gld)     F: Achtmaal

Antwoord: Antwoord:

Antwoord: Antwoord:

Antwoord: Antwoord:

3.3 Motto

Dit jaar was ons bestuurslid Hans Klink, oftewel Hans d’n Twidde, prins der Spruwwejagers. Zijn 
motto voor de carnaval was ‘Vooruit nog inne dan’ naar een nummer van het carnavalstrio de 
Bahama Tamoures met Trinet (Jacobs), geschreven door John Jacobs.  

Welk motto hadden de onderstaande prinsen uit Mierlo?

A: Prins Hans d’n Twidde - 1987   B: Prins Jos d’n Urste - 1999

C: Prins Harold d’n Urste - 2013    D: Prins Toon d’n Twidde - 1995

E: Prins Ad d’n Twidde - 1988    F: Prins Gert-Jan d’n Urste - 2016

Motto: Motto:

Motto: Motto:

Motto: Motto:

Mier le , da ’s krek wak wou Wai hauwen ’ t l oapend

Zet oew a ige ! Niks is te dol, we goan uit onzen bol

Wa i p i t ten n ie mi karnava l Gas erop en knallen met die ballen!

Ka iescha i terstad P ieres l ikkersr i jk

Göt t ’nkeurndoarp Verkuskopper iek

Nö lerhout Goudpoepers laand
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3.4 Bier

Zoals jullie weten bestaan enorm vele verschillende soorten bier. Deze biertjes kunnen ook de 
meest speciale namen hebben. Zo speciaal dat je daar wel heel veel van gedronken moet hebben 
om op dergelijke naam te komen. Op de foto zie je bier met de naam ‘nog eendje’. Er zijn meerdere 
bieren met een dierennaam. Hieronder vind je de beschrijving van een dier en wordt er een 
alcoholpercentage genoemd. 

Welk biertje wordt hier bedoeld (dierennaam) en van welke brouwerij is die afkomstig?

Dier:

Brouwerij:

A: Dit dier is koppig en er wordt vaak gezegd dat ze dom zijn terwijl ze bijzonder intelligent en 
    voorzichtig zijn – 5,8%

Dier:

Brouwerij:

B: Het zichtvermogen van dit dier is slecht maar ze kunnen zeer goed ruiken en voelen. In Frankrijk 
				worden	ze	ingezet	voor	het	zoeken	naar	truffels	-	8,5%

Dier:

Brouwerij:

C: Dit dier is de rivaal van Sheldon Plankton – 5,2%

Dier:

Brouwerij:

D: Dit dier staat op het belfort van Gent – 10,5%

Dier:

Brouwerij:

E: Hij won in 2001 de Marconi Award in de categorie ‘Beste stem’ – 6,5%

Dier:

Brouwerij:

F:  Iemand die veel thuis zit – 6,4%

Ezel  (k l ik h ier vo or de l ink)

De Brabandere

Everzwi jn  (k l ik h ier vo or de l ink)

De He idebrouwer i j

Krab     (k l ik h ier vo or de l ink)

Sche ldebrouwer i j

(gu l den) Draak   (k l ik h ier vo or de l ink)

Van Steenberge

Arend (b l ond )    (k l ik h ier vo or de l ink)

De Ryck

Hu ismus (k l ik h ier vo or de l ink)

B ird Brewery
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3.5 Vooruit, meerdere eendjes dan!

Wie kent het sprookje van Hans Christian Andersen niet over het lelijke jonge eendje dat door 
iedereen geplaagd wordt omdat hij zo lelijk is maar uiteindelijk uit groeit tot een prachtige 
zwaan. 

Hieronder vind je een beschrijving van een andere eenden maar over welke eend hebben we het 
eigenlijk?

A: Tegenspeler van onder andere Elmer Fudd. 

Antwoord:

B: 小さなアヒルの大きな愛の物語 あひるのクワック 
Antwoord:

C:  Dit merk won de verkiezing van de beste slogan aller tijden. 

Antwoord:

D: De originele naam van ‘twee paardenkracht’.

Antwoord:

E:  Sinds 1984 is zijn voetafdruk te vinden in de Walk of Fame en in 2004 kreeg hij eveneens 
     een ster in deze straat. 

Antwoord:

F:  In 2011 was er een serie genoemd ‘Vreemde eend’. Waar staat het woord eend voor?

Antwoord:

3.6 Nog eendje dan, maar dan een lelijk! 

Het lelijke eendje of Het lelijke jonge eendje is een sprookje van de Deense schrijver Hans Christian 
Andersen, het verscheen in 1843. Een ander lelijk eendje was afkomstig van de Franse autofabrikant 
Citroën. 

Maak een foto dat je met 2 groepsleden in een ‘Lelijk eendje’ zit, Maak een foto dat die voorin 
zitten en zorg ervoor dat de kaart van de Mierlose Dorpsquiz goed zichtbaar is.

Upload jullie foto voor 23:30 
op jullie team pagina.

Daffy Duck

A lfred Jod ocus Kwak

WC-eend (Wi j van WC-eend adv iseren WC-eend)

Deux Chevaux (( le l i j ke) eend je ) 

Dona l d Duck

E igen l i j k Erg Normaa l Dus .
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3.7 Voorruit dan, of toch de achterruit....

De	meeste	mensen	kunnen	het	niet	laten	om	grappige	tekeningetjes	of	teksten	op	stoffige	
autoruiten te schrijven. Sommige mensen kunnen het ook niet weerstaan en maken er ware 
kunstwerken van. 

Hieronder zie je enkele foto’s van vieze ruiten en geef antwoord op de vraag die hierover wordt 
gesteld op de volgende pagina.  

B.A.

C. D.

E. F.

Tip vanuit de organisatie!

Vergeet je drankje niet! 
Jullie koelkast staat niet voor niets vol!
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A:  Wat is de (voor- en achter)naam van de schilder die het originele schilderij verfde? 

Antwoord:

B:  Wat is de naam van dit monument? 

Antwoord:

C:  Wat is de (voor- en achter)naam van de schilder die het originele schilderij verfde? 

Antwoord:

D:		Wat	is	de	naam	van	het	boek/film	waar	deze	scene	van	afkomstig	is?	

Antwoord:

E:  Wat is de achternaam van de artiest die dit originele werk maakte?
Antwoord:

F:  Wat is de naam van de schilder die het originele schilderij verfde? 

Antwoord:

3.8 Carnavalliedjes 

De Lawineboys hebben een nummer dat ‘Nog eentje dan’ heet. Bij vraag 3.2 hebben we het ook 
over dergelijk nummer, namelijk ‘Vooruit, nog inne dan’. Beiden zijn echte carnavalskrakers die 
helaas de top 40 niet hebben gehaald. 

Onderstaande carnavalsnummers hebben wel in de top 40 gestaan, 
maar wat was de hoogste notering/positie? 

A:  Sjeng oan de geng – de Nachraove 

Nummer:

B:  Glaasje op, laat je rijden – Sjakie Schram 

Nummer:

C:  Mien, waar is mijn feestneus – Toon Hermans 

Nummer:

D:  Lauwe Pis – Theo Maassen & de Kapotte Kontjes 

Nummer:

E:  ‘t Dondert en ‘t Bliksemt – Guus Meeuwis & Vagant 

F:  Unne spijker in munne kop – de Stipkes 

Nummer:

Nummer:

5 

3

1 

1

12

5 

Sandro Bot t ice l l i 

Mount Rushmore

Johannes Vermeer

A l i ce in Wonder land 

Coo l i dge

Miche lange l o
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3.9 Geen eentje meer

Schrijfster Mariëtte Wijne dronk jarenlang te veel en is in oktober 2009 met frisse tegenzin 
gestopt. In haar boek ‘Nou, nog eentje dan’ beschrijft ze in dagboekvorm haar belevenissen als 
beginnend geheelonthouder en blikt ze terug op een leven met alcohol. 

Hieronder staan enkele schrijvers/schrijfsters die boeken met het thema verslaving hebben 
geschreven. Welke titel bedoelen we? 

A: Loïs Bisschop 

Titel boek:

B:	Erik	Stofferis	

Titel boek:

C: Ralf Mohren 

Titel boek:

D: Renee Kelder 

Titel boek:

E:  Ingrid de Bruijn   

Titel boek:

F:  Jessica Broekhuis  

Titel boek:

I k ben Lo ïs en ik dr ink n iet meer 

De grote verdov ing

Ton ic

(de) Partt ime Junk ie

B i jna (ver)dronken

Stop
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3.10 De laatste….... 

Als je er ‘nog inne’ mag nemen, dan is dat helaas ook vaak de laatste. Dit is ook van toepassing op 
deze laatste vraag in deze categorie. En laat het ook nog eens gaan over zaken die te maken 
hebben met een laatste keer.   

De website Geenstijl, in de persoon van Bart Nijman, probeerde een referendum over de Donor-
wet aan te vragen. Het is niet gelukt om voldoende handtekeningen te bemachtigen. Daarmee is 
de voorlopig laatste kans op een Nederlands referendum verkeken. In februari stemde de Tweede 
Kamer	in	met	het	afschaffen	van	het	referendum.	

A: Op welke dag vond het laatste (raadgevende) referendum plaats?

SBS 6 zond in 2016 het programma ‘Mijn laatste keer’ uit. Dit gaat over mensen die ernstig ziek zijn 
en	het	leven	willen	vieren.	Iedere	aflevering	worden	mensen	gevolgd	die	weten	dat	ze	niet	meer	
beter worden en dus heel veel dingen nog voor de laatste keer gaan doen. In de allerlaatste 
aflevering	worden	verhalen	verteld	van	2	verschillende	mensen.	

B: Wat zijn de voornamen van hen?

De doodstraf was in Nederland eeuwenlang de zwaarst mogelijke straf, maar is sinds 1870 
afgeschaft. Uiteindelijk werd in 1983 in de Grondwet bepaald dat de doodstraf niet kan worden 
opgelegd. Sindsdien kent Nederland de doodstraf niet meer, zowel voor misdrijven die in 
vredestijd als in oorlogstijd zijn gepleegd. 

C: Op welke manier werd de laatste persoon in Nederland ter dood veroordeeld?

André Hazes zegt in zijn lied ‘Zeg maar niets meer’ vaker de tekst ‘dit is de laatste keer’. 

D: Hoe vaak komt deze tekst in het liedje voor?

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

6 Apr i l 20 16

Peter en Jet

Ophang ing

4 keer
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De laatste Elfstedentocht tot nu toe werd verreden op 4 januari 1997. Vraag is wanneer deze weer 
een keer verreden kan worden. Op 2 januari 1909 werd de eerste gereden en gewonnen door Minne 
Hoekstra. 

E:  Hoe laat kwam hij in Leeuwarden aan?

Wie keek er vroeger niet naar Domino Day. Elk jaar werd die gehouden tot en met 2009.  Op vrijdag 
13 november vond er een wereldrecordpoging plaats om 4,8 miljoen stenen te laten vallen. 
Uiteindelijk vielen er 4.491.863 dominosteentjes om. Ook qua kijkcijfer deed Domino day het dat 
jaar goed. 

F: Hoeveel mensen in Nederland keken hier volgens het SKO naar?

Antwoord:

Antwoord:

8 : 12 uur

2 .890 . 0 00
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Ssst, heb je ze ook in je hoofd? 
Hopelijk niet natuurlijk maar deze categorie blijft nog lang in je hoofd spoken.

Afgelopen jaar mocht je weer gaan stemmen (als je 18+ was) en je stem laten horen. 
We hopenb dat je deze categorie je vrolijk gaat stemmen!
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4.1 Stemmingen

De stemming van iemand kan positief zijn (vrolijk of uitgelaten), maar ook negatief (verdrietig of 
wanhopig). Maar wist je dat ook zoiets bestaat als stemmingsinstabiliteit: hieronder vallen 
prikkelbaarheid, wispelturigheid, stemmingswisselingen, bolsturig, beperkte frustratietolerantie 
en driftbuien, symptomen die in wisselende mate bij patiënten met ADHD optreden. 

Iemand die de voorstelling Alle Dagen Heel Druk had, was Jochem Myjer. 
Ga naar zijn scetch met Sneeuwwitje en de 7 dwergen op Youtube. Hij slaat vaak op het hoofd van 
een pop en imiteert dan een bekende Nederlander of Belg. Hij wisselt 53 keer van pop. 

Welke bekende Nederlander/Belg imiteert hij bij pop nummer:

A: Popnummer 6

B: Popnummer 12

C: Popnummer 27

D: Popnummer 29

E: Popnummer 39

F: Popnummer 42

4.2 Verkiezingen gemeenteraad 

Dit jaar vond de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit is een verkiezing waarbij de 
gemeenteraad van een gemeente wordt gekozen, zo ook in Geldrop-Mierlo. De leden van die raad 
worden rechtstreeks gekozen aan de hand van stemmen. Degene die de meeste stemmen heeft 
kan in de raad komen. 

Hieronder enkele vragen over de gemeenteraadsverkiezingen Geldrop-Mierlo dit jaar.

A: Wie kreeg er 0 stemmen?

Nu weten we wie er geen stemmen had. Daarna loopt, uitgaande van iedereen die op de lijst staat 
ongeacht welke partij, het aantal voorkeursstemmen op en de getallen volgen elkaar goed op. 
Toch stopt dit bij een getal. 

   B: Wat is het laagste aantal stemmen dat niet voorkomt op de lijst oftewel wat is het eerst   
       getal dat niet voorkomt?

Antwoord:

Antwoord:

Piet Pau lusma

Mart in Gaus

Gaston Starreve l d

Pau l Jambers

Samson

Ju les Deelder

A .J .M . van Enge len (CDA , nummer 26)

24 stemmen
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C: Het CDA is dit jaar de grootste partij geworden van de gemeente Geldrop-Mierlo. 
    Hoeveel stemmen verschil was er met de nummer 2 DGG?

D: Hoeveel uren zijn er in de afgelopen gemeenteraadsperiode door de raad vergaderd?

E: Hoeveel keer meer stembureau’s heeft Geldrop dan Mierlo?

F: Ook kon je deze keer je stem laten horen voor het referendum over de Wet op de 
    inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv ). In Geldrop-Mierlo stemde een meerderheid voor. 
    Wat was het percentage dat tegenstemde, op 1 cijfer na de komma?

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

4.3 Gebarentaal

Ga naar www.mierlosedorpsquiz.nl/gebarentaal

Wat is de betekenis van de gebaren oftewel welke woorden bedoelen we?

A:

B:

C:

D:

E:

F:

Tip vanuit de organisatie!

Zorg dat je op tijd bent voor je 
dagelijkse schietgebedje in de kerk!

Zijn jullie te laat, dan zijn jullie echt te laat!

325 stemmen (CDA 3285 stemmen min DGG 2960 stemmen) .

93 uur    Kl ik h ier

3 keer (Mier l o 5 , Geldrop 15 waarvan 2 b i j Bas isschoo l de Ganzebl oem) .

45 ,8%  (vo or : 49 ,8%) .

Mo len

Internet

Wc/To i le t

Homosexua l i te i t

Kers

Zaterdag
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4.4 Je stem laten horen 

Je kunt je stem laten horen bij een betoging of demonstratie. Dat is een verzameling mensen die 
bij elkaar gekomen zijn om iets te bepleiten, in de meeste gevallen om ergens tegen te 
protesteren. Demonstraties zijn een actiemiddel, waarbij aandacht wordt gevraagd voor een 
bepaalde zaak. Veel demonstranten zien het als democratische plicht, een middel om bestuurders, 
volksvertegenwoordigers en machthebbers erop te wijzen dat ze iets verkeerd doen.  
Onderstaande plaatjes beelden dergelijke betoging uit. 

A
1.  Welke betoging bedoelen we met dit plaatje?

Antwoord: 

Antwoord: 
2.   In welke stad vond deze plaats?

B
1.   In welke stad vond deze demonstratie plaats?

Antwoord: 

Antwoord: 
2.  Hoeveel demonstranten waren er op de been?

C
1.   In welk jaar ging het Komitee Zelfstandig Mierlo van start?

Antwoord: 

Antwoord: 
2.  Het Komitee had blauw-gele stickers. Welke slogan stond er op? 

3.  Plak hier de sticker of teken hem na! (exacte vormen, kleuren en tekst) 

 Witte Mars

Brusse l

 Den Haag

550 . 0 00

 199 1

Mier l onaren zeggen rondu i t , w i j zi jn v ierkant tegen annexat ie

M
IE

R
LO

NAREN
 

ZEGGEN

 

RO
N

D
U

IT
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D
1.  Wat is het aantal betogers dat voor de rechter moet verschijnen?

Antwoord: 

Antwoord: 

2.  In welk programma zei Doutze Kroes dat er een moment is dat ze  
     zich schaamt dat ze Nederlander is?

E
1.  Wie maakte deze poster?

Antwoord: 

4.5 Mierlose burgemeesters en wethouders

De grondwet bepaalt dat de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd. 
De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. 
De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en heeft 
stemrecht. Als de stemmen staken is die van de burgemeester doorslaggevend.

A:  In Mierlo zijn enkele straten vernoemd naar een Burgemeester. Welke straat van een Mierlose    
     burgemeester ligt niet (meer) binnen de gemeentegrenzen van Mierlo?

B:  Hoe heette deze straat voordat die de naam van die burgemeester kreeg?

Antwoord:

Antwoord:

Mierlo heeft vele burgemeesters en wethouders gekend. 
Hieronder zie je foto’s van enkele van hen. Wie zijn dit? (voor- en achternaam).

C: D:

 34

Pauw en Witteman - Youtube l ink

 A lbert Hahn

Burgemeester Kro l l aan (He lmond ‘ t Hout 1953- 1966) 

Boterstraat

Michae l Panken Nel l ie Jacobs-Aarts
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E: F:

4.6 Toonladders en zangstemmen

The	Sound	of	Music	is	een	op	de	gelijknamige	musical	gebaseerde	musicalfilm	uit	1965	met	Julie	
Andrews in de hoofdrol. Het is een gedramatiseerd verhaal over de familie Von Trapp die in de oor-
log	Oostenrijk	wil	ontvluchten.	Do-Re-Mi	is	een	liedje	uit	deze	musicalfilm.	Dit	liedje	wordt	
gebruikt om de kinderen Von Trapp de majeur toonladder aan te leren. De tekst bevat alle namen 
van de noten van de toonladder, die door de melodie van het liedje op de juiste toonhoogte 
worden gezongen. Hieronder staan teksten uit diverse musicals. 

Wat is de naam van de musical en de titel van het liedje?

A:   “Denkt die windbuil nu oprecht dat ik het opgeef en niet vecht”.

B:    “Altijd onderweg, eeuwig in beweging”.

C:    “Heeft miljoenen in erts en goud, zwemt in de centen ”.

D:   “Weg met de hokken en kooien, nu is er weer plek voor de vlooien”.

                             E:   “Eventjes zo, en Karel en Tine, samen gezellig aan de heroïne”

Musical:
Titel:

Musical:
Titel:

Musical:
Titel:

Musical:
Titel:

Musical:
Titel:

Wout Ku i jpers Miranda Verdouw

So l daat van Oran je
Thee

The Li on King
A l les ademt en leeft

T i tan ic  
Parade van de eerste k lasse 

Woef Side Story
F i jn om je e igenste baas te zi jn

En nu naar bed 
Ik hoef a l leen maar even zo te doen
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4.7 Goudzoeker

Vele	anderstalige	tekenfilms	worden	voortaan	ingesproken	door	Nederlandse	stemacteurs.	Ook	
Frank	Lammers	heeft	enkele	tekenfilms		ingesproken	zoals	Ralph	in	Wreck-It	Ralph	en	Mighty	Eagle	
in The Angry Birds Movie. In Toy Story 2 spreekt Lou Landré, beter bekend als Sjakie uit Flodder, de 
rol van goudzoeker oftewel Stinky Pete.  
Verkleed een teamlid als deze goudzoeker uit Toy Story 2. 
Hij ziet er als volgt uit:

•	 Blauwe	Tuinbroek
•	 Rode	Blouse
•	 Hoed
•	 Bergschoenen
•	 Schep
•	 Zakdoek	om	de	nek.

Zorg dat deze goudzoeker om 20.00 uur aanwezig is bij de  
ingang van De Brug Active.

20:00 uur
Ingang

De Brug Active

Plak hier je  
verdiende sticker



Hoeveel flamingo's zag je in het filmpje?

39

4.8 Poliepen op je stem

Tegenwoordig hoor je als Nederlandse artiest niet meer bij als geen poliep op je stem hebt. 
Hieronder zie je 6 keer 4 foto’s van Nederlandse artiesten. Ze zouden gewild hebben dat ze alle-
maal last hadden van een poliep. 

Kruis aan welke bekende nederlander wel een poliep heeft gehad! (meerdere antwoorden mogelijk)

A:

B:

C: 

D:



Hoeveel flamingo's zag je in het filmpje?

40

E:

F:

4.9 Canon

Zing het liedje ‘Vader Jacob’ in een 4-stemmige canon. De tweede start direct nadat de eerste 
stem ‘Vader Jacob’ voor het eerst gezongen heeft. Iedereen zingt het liedje helemaal. Maak een 
filmpje	en	zorg	ervoor	dat	de	4	leden	goed	hoorbaar	zijn	(zuiver	zingen	heeft	onze	voorkeur)	en	
dat de kaart met het logo van de Mierlose Dorps Quiz en jullie teamnummer zichtbaar is. 

Upload	het	filmpje	via	jullie	youtube	account.
Op de team pagina kan je tot 23:30 de link uploaden.

Tip vanuit de organisatie!

We hebben het in Mierlo wel eens 
geroepen, maar het aller 

eerste	antwoord	is	‘roze	flamingo’

Upload jullie youtube-link voor 
23:30 op jullie team pagina.
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4.10 Instemmen met het huwelijk

Wanneer kies je nou de echte ware? Hoe wordt die gekozen? Ga je heel je leven bij diegene 
blijven? Leuke en ook spannende vragen. Maar op het moment zelf denk je toch aan andere dingen; 
zit mijn haar wel goed, hoe zit mijn jurk/pak? Vele kerkelijke huwelijken zijn in Mierlo gesloten en 
dat werd wekelijks in de Rond de Toren gepubliceerd. 

Op welke datum zijn onderstaande stellen getrouwd. Het is geen garantie dat ze nog bij elkaar 
zijn aangezien meer dan een derde van de stellen tegenwoordig scheidt (we geven een hint weg, 
de Rond de Toren is gedigitaliseerd door de Heemkundekring Myerle)

A:  Jos van Happen & Dymph Terken

B:  Ans van Stiphout & Marcel van de Vorst

C:  Margreet v.d. Linden en Tonny Toonders

D:  Carla Geboers en Mathé Klaus

E:   Nicolasina Gooien en Antonius van Berlo

F:   Riet Lammers en Wim v.d. Mortel

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

27 februar i 1975

15 jun i 1979

7 jun i 1985

16 september 1988

17 ju l i 1964

20 maart 1970



Hoeveel flamingo's zag je in het filmpje?

42

Op de kast, in de kast, achter de kast, wat maakt het toch uit (de kast)?
Je hebt natuurlijk ook diverse kasten zoals, kleerkasten, de Pax en 

natuurlijk Syb van de Kast.
Deze categorie zorgt er voor dat je uit de kast, 

uhhhh uit je dak gaat.
 



Hoeveel flamingo's zag je in het filmpje?

43

5.1 Kleerkast

Wie houdt er nou niet van een kleerkast? Nee, we bedoelen geen kledingkast maar we hebben het 
over een afgetraind lichaam. Om dergelijk lichaam te krijgen en te houden, kost veel tijd en 
energie. Op de onderstaande foto’s zie je dergelijke kleerkasten. 

Wat zijn de namen van die kleerkasten?

A: B: C:

D: E: F:

Brimnes (Ikea) Darkwin Duck Gaston

Jerom Johnny Bravo Rico Verhoeven



Hoeveel flamingo's zag je in het filmpje?

44

5.2 Wanne Poppekast

Het is eigenlijk niet moeilijk. Een poppenkast verhaal gaat vaak over een boef die het opneemt 
tegen een goederik zoals Jan Klaassen. De goederik roept dan vaak de hulp in van kinderen. 
We denken dat je die hulp nu ook goed kan gebruiken. 

Maak een foto met de volgende items erop:

•	 Poppenkast
•	 Jan	Klaassen
•	 Duivel
•	 Prinses
•	 1	Persoon	uit	je	team
•	 Logo	Mierlose	Dorpsquiz Upload jullie foto voor 23:30 

op jullie team pagina.

5.3 In de kast

In de afgelopen jaren zijn er door de Heemkundekring Myerle verschillende 
opgravingen in Mierlo uitgevoerd. Tijdens de diverse opgravingen kwamen 
onder andere aardewerkscherven en waterputten te voorschijn. Deze 
vondsten zorgen er voor dat er een steeds duidelijker beeld ontstaat van 
de geschiedenis van Mierlo. Veel van deze opgravingen kun je zien in het 
oude raadhuis. 

Ga tussen 21.00-23.00 uur met maximaal 2 personen naar het oude raadhuis, 
kijk in de vitrines en zoek welke tekst er onder de groene stip bij de onderstaande foto’s hoort.

A: B:

21:00 - 23:00 uur
Oude Raadhuis

Buiten beschouwing gelaten 1500
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C: D:

5.4 Regenboogvlag

Gilbert Baker bedacht deze vlag in de zomer van 1978 om de vrijheidsdag voor homoseksuelen 
in de Amerikaanse stad San Francisco te vieren. Tot 1978 was een roze driehoek het logo van de 
homobeweging. Baker vond dat een nieuw symbool diversiteit en samenhang moest overbrengen 
met ‘iets van de natuur dat het menselijke recht van seksualiteit vertegenwoordigt’. Hij werkte 
daarbij destijds samen met de bekende homo-activist Harvey Milk, de eerste Amerikaanse 
stadsbestuurder die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam.

A:  Welke kleuren heeft de regenboog van binnen naar buiten?

Antwoord:

B:  Van welke artiest is deze LP hoes en wat is de titel?
Artiest:

Artiest:

C:  Wat is de naam van het Troetelbeertje met de regenboog op de buik?

Antwoord:

D:  Vandaag de dag bestaat de regenboogvlag uit 6 kleuren. 
     Welke kleur mis je vergeleken met de regenboog?

Antwoord:

E:  Paul de Leeuw zingt ook in een lied over de regenboog. Dit lied heeft te maken met een 
    fascinatie die hij heeft. Welke fascinatie bedoelen we?

Antwoord:

Vi o let , ind igo , b lauw , groen , gee l , oran je , ro od 

P ink F l oyd 

Dark s i de of the moon 

Lachbeert je 

Ind igo 

Eurov is iesongfest i va l

1575     Spinklosjes
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5.5 Kastje kijken

Een ander woord voor kastje is televisie. Deze televisie, ook TV genaamd, werd in de loop van de 
jaren steeds dunner en digitaler. Steeds vaker wordt on-demand gekeken en jongeren kijken ook 
vaak	YouTube	filmpjes	op	TV.	

Ga	naar	de	volgende	YouTubefilmpjes	en	beantwoord	de	volgende	vragen.

Antwoord:
A: Welke uitvinding is gedaan in het tankstation?

    https://www.youtube.com/watch?v=uwfjP7ePuqg

Antwoord:
B: Welke snack wordt er besteld?

Antwoord:
C: Hoeveel jaar oud is volgens de presentatoren het eerste kunstwerk dat in Nederland is gevonden?

Antwoord:
D: Welk telefoonnummer staat op het raam van de slager?

https://www.youtube.com/watch?v=QcvXtc0krIY

Antwoord:
E:  Hoe heet de ijssalon?

https://www.youtube.com/watch?v=dGGAlTY3gd0

Antwoord:
F:  Op een terras zitten enkele mannen, welke tekst staat er achter hun op het windscherm?

5.6 Commode

Commode is een ander woord voor kast. Maar er zijn ook woorden met het woord kast erin die 
een andere betekenis hebben. Hieronder vind je een beschrijving van die woorden. 

Welk woord zoeken we?

Antwoord:

A: Een groot middeleeuws gebouw dat werd gebruikt om je te verdedigen maar ook vaak werd     
    bewoond door een adelijke mensen. Ook in Mierlo heeft dergelijk gebouw gestaan.

Antwoord:

B: De grote bruine vruchten van een grote loofboom.

Antwoord:

C: Baas van de kroeg.

Spi jkerba lk

V iande l (met mayona ise)

9000 jaar

28 1

L ivr i

Van Di jck ’s l imonade

Kast-ee l

Kast-an je(s )

Kast-e le in
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Antwoord:
D: De plaats van het adres waar het pretpark van de zanger van het lied ‘Café zonder bier’ ligt.

Antwoord:
E: Jezelf pijn doen uit religieuze overtuiging.

Antwoord:
F: Haar van het grootste knaagdier van Europa.

5.7 Alles uit de kast halen

Dit moet je vaak doen wil de beste worden, zijn en blijven. Deze vragen gaan over kampioenen en 
over andere mensen die alles uit de kast hebben gehaald. Maar ook over degenen die alles uit het 
leven hebben gehaald en hierdoor bekendheid genieten in ons dorp.

Antwoord:

A:  Het jeugdteam van MTTV 2 werd in het voorjaar kampioen. 
     Wat is voornaam van de jongen met de andere achternaam?

Antwoord:

B:  Midako bestaat dit jaar 40 jaar. Op zondag 4 maart werd een team kampioen. 
     Van welke klasse werd dit team kampioen?

Antwoord:

C:  Het Sint Catharina en Sint Barbara Gilde organiseerde op zondag 6 mei het Allround schieten. 
     14 Leden schoten op alle drie de disciplines, te weten Kruisboog, Buks en Geweer. 
     Wie werd allround kampioen (voor- en achternaam)?

Antwoord:

D:  Van 26 tot en met 29 april werd er tijdens Concours Hippique Mierlo gestreden om het 
      Nederlands kampioenschap. Wie werd er Nederlands Kampioen?

Antwoord:

E:  Van 9 tot 25 februari vonden de Olympische Winterspelen plaats in Pyeongchang, Zuid-Korea. 
     Er deden sporters mee van 92 nationale olympische comité’s. 
     Welke dame won er Olympisch goud op de 3000 meter langebaanschaatsen?

Antwoord:
F:  Welke Mierlonaar haalde alles uit de kast in Lissabon tijdens het WK Natuurkunde?

Kast-er lee (Bobbe jaan land )

(ze lf )Kast- i j d ing

Kast-o or (wordt o ok wel kasst o or genoemd)

Radu (Meulendi jks, de andere 2 waren René-Phil ippe en Pascal-André Wolters).

tweede k lasse

Peter Doensen

Frank Schuttert (naam staat 2 keer fout in de Moo iGe ldropMier l o krant )

Car l i jn Achtereekte

Thi j s de Kok  
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5.8 Kast van een huis

Vaak staan ze achteraf op een groot landgoed of in bepaalde villa wijken. 
Grote huizen, oftewel villa’s. Vaak worden deze bewoond door beroemde, nationale of 
internationale sterren. Hieronder zie je enkele afbeeldingen van dergelijke huizen. 

Welke beroemdheid woont in deze huizen (of heeft er gewoond)?

A: B: C:

D: E: F:

Tip vanuit de organisatie!

Zorg dat de pagina nummering op de 
juiste volgorde ingeleverd wordt. 

Scheelt je weer wat punten!

Dokter Emile Kerssemakers Hugh Hefner Linda de Mol

Lodewijk de XIV Michael Jackson Reinout Oerlemans
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5.9 Cast Away

Cast	Away	is	een	film	uit	2000.	De	film	gaat	over	Chuck	Noland	(Tom	Hanks),	een	man	die	neerstort	
met	zijn	vliegtuig	en	moet	zien	te	overleven	op	een	onbewoond	eiland.	De	film	werd	opgenomen	
op het eiland Monuriki. Dit eiland valt onder de Republiek Fiji. 

Hieronder staan enkele coördinaten van eilanden maar bij welk land hoort dat eiland eigenlijk?

Antwoord:
A: coördinaat 12.144885 -68.910245 

Antwoord:
B: coördinaat -51.669921 -58.692976

Antwoord:
C: coördinaat -53.099740 73.525908

Antwoord:
D: coördinaat -0.763312 -91.106171

Antwoord:
E: coördinaat 38.733082 -27.227465

Antwoord:
F: coördinaat -21.121404 55.528419

5.10 Op de kast jagen

Irriteer jij je als mensen de taal niet correct gebruiken. Is het juist om te zeggen ‘Ik irriteer me 
aan iemand’? Nee, het is een onjuiste zin . Wel juist zijn ‘Ik erger me aan haar’, ‘Zij irriteert me’ en 
‘Zij ergert me.’ Irriteren betekent ‘boos of ongeduldig maken’.  

Hieronder vind je vragen die te maken hebben met ergernissen en irritaties.  

Antwoord:
A: Welke zanger ergerde zich dit jaar aan het AD en de Telegraaf?

Antwoord:
B: Wie jaagde de Beerschot-aanhang op de kast met een video op Instagram?

Kon inkr i jk der Neder landens (e i l and is Curaçao )

Groo t-Br i t tann ië/Enge land (e i l and zi jn de Fa lk land e i l anden)

Austra l ië (e i l and is Heard en McDona l de i l anden)

Ecuador (e i l and zi jn de Ga lapagose i l anden)

Portuga l (e i l and is Angra do Hero ísmo )

Frankr i jk (e i l and is Réun i on) .

Way l on

Je l le van Damme
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Antwoord:

C: Bier gooien staat in de top 10 van ergernissen tijdens het bezoeken van een concert. In 2015   
    tijdens Pinkpop vangt de zanger van een band een plastic bekertje met bier en drinkt dat op. 
    Wat is de naam van de zanger?

Antwoord:

D: Eens in de twee jaar voert het Centraal Bureau voor de Statistiek de veiligheidsmonitor uit, zo 
    ook in 2018.  Hierin staan ook de grootste ergernissen van Nederlanders. 
    Welke ergernis staat er op nummer 1? 

Antwoord:

E: De Loden Leeuw is een Nederlandse televisieprijs voor de meest irritante reclamespot. 
    Sinds 2004 is er ook een persoonlijkheidsprijs voor de meest irritante Bekende Nederlander in    
    een reclamespotje en sinds 2016 is er ook de Loden Radioleeuw. 
    Welk bedrijf won twee keer achter elkaar de Loden Leeuw?

Antwoord:

F: Het woord van het jaar in 2016 was treitervlogger. 
   Wat was de naam van de vlogger die het leven in de wijk Poelenburg liet zien?

Dav i d Achter de Mo len (zanger van John Coffey) 

Te hard r i j den

Za lando ( in 20 1 1 en 20 12)

I sma i l I lgun
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Nie? Of toch wel? Of toch nie?
Wie	heeft	er	geen	zin	in	een	fisje	

of misschien wel in een lekker visje?
In Mierlo is ook regelmatig een feestje te vieren.

Hoe later het wordt des te minder je normalieter weet.

Wat	is	bij	jullie	wel	blijven	hangen	van	die	fisjes?
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6.1 Drie Uurkes Vurraf

Carnaval in Eindhoven begint elk jaar op vrijdagmiddag om 15.11 uur, wanneer Omroep Brabant “Drie 
Uurkes Vurraf” organiseert. Ook kun je elk jaar stemmen op de ‘’Kies je kraker’’ de verkiezing van 
het beste carnavalslied van Noord-Brabant. Hieronder zie je een aantal jaartallen staan. 

Wie won er dat jaar met welke titel? 

Artiest/Groep:
A: 2008

Titel:

Artiest/Groep:
B: 2011

Titel:

Artiest/Groep:
C: 2013

Titel:

Artiest/Groep:
D: 2010

Titel:

Artiest/Groep:
E: 2018

Titel:

Artiest/Groep:
F: 2014

Titel:

6.2 Fis(je)

De Fédération Internationale de Ski (oftewel FIS) is de internationaal overkoepelende sportbond 
voor alpijnse en noordse skisporten, alsook moderne sporttakken zoals freestyleskiën. De FIS werd 
opgericht op 2 februari 1924 in Chamonix, tijdens de eerste Olympische Winterspelen. De FIS is ver-
antwoordelijk voor de organisatie van de meeste wereldbekers en wereldkampioenschappen in de 
verschillende takken van de alpijns en noords skiën. 

Hieronder zie logo’s van ski-merken. Welk merk bedoelen we?

A: B: C:

A l le 13 Jaanke 

In ons Dafke

Wij doen vannacht het licht wel uit

De Deurzakkers

De Dor in i ’ s 

D ina Dynamiet

Geef mij de sleutel van jouw voordeur 

Hé Jacque l ine

Mosterd na de maa l t i j d

J ohnny Go l d  

 La l l uh

Gebroeders Ko

Atomic Salomon Scott
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C: D: E:

6.3 Mierlose feestjes

Mierlonaren houden van een feestje vieren. Afgelopen jaren zijn er vele feestjes geweest, sommige 
bestaan nog of weer en andere zijn verdwenen. 

Hieronder zie je, in Mierlo, wereldberoemde artiesten die ooit in ons dorp hebben opgetreden maar 
op welke datum deden ze dat ook alweer? (dag-maand-jaar)

Datum:
A: Miss Montreal 

Datum:
B: Sandra Reemer 

Datum:
C: Super Sundays 

Datum:
D: Metallica

Datum:
E: Caro Emerald 

Datum:
F: Stef Ekkel 

6.4 Kerstmis

Pepernoten liggen al ruim 3 maanden voordat Sinterklaas in Nederland komt in de winkel. 
Dat vinden we een belediging voor Kerstmis! Dus gaan we nu, bijna 2 maanden voordat het kerst 
is, een kerstboom optuigen. 

Wat staat er op de foto:
- Kerstboom met Ballen, Slingers, Piek en Lichtjes
- 4 Teamleden
- Logo Mierlose Dorpsquiz

Upload jullie foto voor 23:30 
op jullie team pagina.

Technica Volkl Rossignol 

6 Juni 2009

1 Juli 1962

5 november 2016

23 mei 1999 

5 juni 2010 

23 Juni 2018
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6.5 Fijn visje nie

Een lekker visje bestaat natuurlijk ook zoals een Haring of Paling. Hieronder zie je vissen die je niet 
kunt	opeten	omdat	ze	uit	een	film	of	tekenfilm	komen.	

Wat	is	de	naam	van	deze	(teken)film?

A: B: C:

D: E: F:

6.6 Feestattributen

Een feest is niet echt een feest zonder een mooie aankleding. Dat geldt ook voor de feestavond die 
volgende week gaat plaatsvinden. Om een start hiermee te maken hebben we jullie hulp nodig. 

 Ga voor 23:00 naar het patronaat laat de volgende attributen zien aan een van 
 onze vrijwilligers en verdien een sticker!

	 	 	 •	 1	rolfluitje;
	 	 	 •	 2	rollen	serpentines;
	 	 	 •	 3	feesthoedjes;
	 	 	 •	 4	ballonnen;
	 	 	 •	 Plaksnor.

Plak hier je  
verdiende sticker

Big Fish Blub ik ben een Vis Finding Nemo

Piranha Shark Tale The Shape of Water
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6.7 Koninginnen en Koningsdag

Elk jaar wordt Koningsdag (voorheen Koninginnedag) gevierd met verschillende festiviteiten, 
waaronder de vrijmarkten en het dragen van oranje kleding. Traditioneel brengt de vorst op deze 
dag ook een ceremonieel bezoek aan een of meer gemeenten van het land. 

Hieronder zie je foto’s van zo’n dergelijke dag, wie weet in welk jaar en welke plaats deze 
foto is genomen?

Waar:
Jaar:

A. Waar:
Jaar:

B. Waar:
Jaar:

C.

Waar:
Jaar:

D. Waar:
Jaar:

E. Waar:
Jaar:

F.

Tip vanuit de organisatie!

Staat er nog wat te knabbelen op tafel?
Of is het al tijd voor de frietpan!

Ej teamcaptain! zet die frietpan is aan!

Veere
1981

Den Haag
1984

Deurne
1986

Scheveningen
2005

Rhenen
2012

Tilburg
2017
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6.8 Kinderfeestje

Tijdens een kinderfeestje wordt vaak gespeeld en ook muziek gedraaid. We hebben enkele 
kinderliedjes achterstevoren af laten spelen. 

Ga naar www.mierlosedorpsquiz.nl/kinderfeestje.
Welke liedjes hoor je? We zijn op zoek naar de artiest en titel.

Artiest/Groep:

Titel:

Artiest/Groep:

Titel:

Artiest/Groep:

Titel:

Artiest/Groep:

Titel:

Artiest/Groep:

Titel:

Artiest/Groep:

Titel:

6.9 Mierlose Lintjes

Ieder jaar rond 27 april worden er lintjes uitgereikt aan mensen die iets bijzonders hebben gedaan 
voor de samenleving. Die lintjes worden eigenlijk nooit door de Koning zelf opgespeld. Meestal 
wordt dat gedaan door de burgemeester. Degene die een lintje krijgt, is daarvan meestal niet op 
de hoogte zodat het een echte verrassing is. 

Hoeveel lintjes werden er in het genoemde jaar in Mierlo opgespeld? 

2005:A.

2010:B.

2018:C.

2007:D.

2014:E.

2012:F.

1 0 . 0 0 0 luchtba l l onnen 

K3

Ha l l o Wereld

K inderen voor K inderen 

Watskeburt

Jeugd van tegenwoord ig

1 0 0 1 Arab ian Nights

Ch !pz (a l leen goedgekeurd met u i tr oepteken) 

Kabouterdans

Kabouter Pl op

Das Kle ine Krokod i l

Snapp ie 

8 l int jes

1 l int je

5 l int jes

2 l int jes

3 l int jes

1 l int je
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6.10 Minister van Feest

De Partij van de Toekomst (PvdT) is een Nederlandse politieke partij, opgericht door Johan 
Vlemmix. De Partij van de Toekomst streefde naar een toekomst waarin het “Alle dagen feest, voor 
iedereen” zou zijn. Tijdens de Kamerverkiezingen van 2003 bepleitte ze dan ook het instellen van 
een ‘minister van feest’. Dergelijke minister is helaas (nog) nooit benoemd. Onderstaande 
ministers bestaan op dit moment wel. 

Wat is de naam van deze huidige ministers (voor- en achternaam).

Antwoord:
A:	Minister	van	financiën	in	India

Antwoord:
B: Minister van overzeese gebieden in Frankrijk

Antwoord:
C: Minister van defensie in Hongarije

Antwoord:
D: Minister van transport in de Verenigde Staten

Antwoord:
E:  Minister van gelijkheid in Spanje

Antwoord:
F:  Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland

 Arun Ja i t ley  

Ann ick Girard in  

Tibor Benkő

Ela ine Chao 

Carmen Ca lv o 

Ingr i d van Enge lshoven 
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Auto, Vliegtuug, d’n trein d’n boewt
Wat is de werreld toch groet...
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7.1 In de lucht

Terwijl je onderweg was met het vliegtuig naar je vakantiebestemming, heb je vast wel eens om 
je heen gekeken. Er zijn genoeg dingen in het vliegtuig die vragen oproepen bij veel passagiers. 
Weten jullie het antwoord op de volgende vragen?

A. Vliegtuigen hebben een rood en een groen lampje aan welke kant zit het groene en rode lampje?

Links - Rood
Rechts - Groen

Links - Groen
Rechts - Rood

Nee, Alleen 
rode lampjes

B. Waarvoor dienen deze lampjes?

 Wanneer er een vliegtuig op de grond komt, kunnen ze zeggen hoe ze moeten rijden naar  
 de gate.
 Wanneer twee vliegtuigen elkaar kruisen, kunnen ze zien welke kant ze op vliegen.
 Dit is puur toeval.

C.   Welk meetapparaat beheert alle vlieg-gegevens (volledige naam)?

Antwoord:

D.   Welk meetapparaat beheert alle systeem-gegevens (volledige naam)

Antwoord:

E.   In een vliegtuig krijg je ook veiligheidsinstructies. Ga naar YouTube en zoek de ‘‘The Most Epic  
						Safety	Video	Ever	Made’’	op.	Op	welke	film	is	deze	instructie	video	gebaseerd?

Antwoord:

F.   Wie kent het Aviodrome niet, het luchtvaart themapark. Het Aviodrome heeft een link met   
      Dierenrijk, wat is die link?

Antwoord:

Tip vanuit de organisatie!

Alle antwoorden die met een 
andere kleur als blauw of zwart zijn 

ingevuld worden fout geteld! 

Electron ic F l ight Instrument System (EF IS) 

Eng ine Ind icat ing and Crew A lert ing System (E ICAS) 

Lord of the Rings 

Libéma (ze vallen beide onder Libéma: één van de grootste leisure concerns van Nederland).
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7.2 Ter land ter zee en in de Lucht

Te land, ter zee en in de lucht is een van de belangrijkste en bekendste programma’s van de TROS 
en tevens het langstlopende amusementsprogramma van de Nederlandse televisie. De eerste 
uitzending was in 1971. In dit programma staan mensen centraal die met zelfgemaakte auto’s, 
boten, vliegtuigen en andere vervoermiddelen een poging doen een parcours af te leggen, dat 
meestal ergens in Nederland opgebouwd staat.

A. In welk jaar speelde ter land ter zee en in de lucht in Helmond?

Antwoord:

B. Welk team ging er toen als eerste over de baan?
Antwoord:

C. Wie was er toen aanwezig als starter?
Antwoord:

D. De winnaar die er van door ging met de snelheidsprijs, had al een keer eerder gewonnen met deze    
				fiets.	In	welk	jaar	was	dat?

Antwoord:

E.  Ook Koefnoen deed ooit mee met Ter land, ter zee en in de lucht. Welke twee politici werden 
    geïmiteerd (voor- en achternaam)?

Politci 1:

Politci 2:

F.		In	2010	werden	de	laatste	afleveringen	van	Ter land, ter zee en in de lucht opgenomen. 
    Wat is uiteindelijk de opvolger geworden van dit programma?

Antwoord:

7.3 Mierlo aan zee

Aflopen	jaren	heeft	Mierlo	een	paar	grote	regenbuien	gehad.	Straten	liepen	onder,	daken	lekte	en	
huizen liepen vol.

A: Wanneer was deze enorme regenbui in 2018?

Antwoord:

B. Wanneer was deze erorme regenbui in 2014?
Antwoord:

2005

Brandweer Sch i jnde l

Wo l ter Kroes

2002

PIet-He in Donner

Jan-Peter Ba lkenende

Bommet je

7 jun i 20 1 8

27 mei 20 14
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C.	Wat	is	de	titel	van	het	filmpje	dat	het	ED	heeft	hierover	
    heeft opgenomen?

Antwoord:

D. ‘Mierlo aan zee’ is ook een kunstwerk dat in Bethanië hangt.  
    Hoeveel LED-spots zorgen ervoor dat de vissen net lijken te zwemmen?
    (in verband met rust van de bewoners verzoeken we jullie niet naar Bethanië te gaan.)

Antwoord:

E. Het lied De Zee werd tijdens een editie van Mierlo Proms gezongen. 
    Door wie werd dat gezongen (voor- en achternaam)?

Antwoord:

F.  Om niet elk jaar tot je enkels in het water te staan heeft onze gemeente een waterbeleid. 
    Welk bedrag geeft onze gemeente jaarlijks uit aan het onderhoud van het riool?

Antwoord:

7.4 Mierloos land

Vruuger was het Mierlose oppervlakte veel groter dan nu. Doordat Mierlo-Hout en Brandevoort bij 
Helmond zijn gekomen heeft Mierlo minder land. Maar wat weten jullie nog van die tijd toen het 
grondgebied van Mierlo-Hout en Brandevoort nog bij Mierlo hoorden? 

A. Deze boerderij dateert van 1869 en is afgebroken. 
    In welke (huidige) straat stond deze boerderij?

Antwoord:

B. Wat is de naam van de prins die links op de foto staat  
    (voor- en achternaam).

Antwoord:

A.

B.C.

C.  Op deze foto zie je een tankstation. Later werd er een 
     garage gebouwd (die weer later supermarkt werd). 
     Wat was de naam van de garage?).

Antwoord:

Lekker varen in Mier l o

Zes

Hanne l ore Boymanns

€ 900 . 0 00 

Doornweg 

Theo Kete laars

Garage De Vlerk
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D.

E.

D. In Mierlo-Hout is een straat vernoemd naar de
   persoon die op de foto staat. Wat is de naam van de straat?

Antwoord:

E.  Wat is de naam van de winkel op de foto?

Antwoord:

F.

F.  Wat bedrijf stond er links op de foto?

Antwoord:

7.5 Zuivere grond

In vruugere tijden was dit een voormalig vuilstortplaats op de grens van Nuenen en Mierlo
Oorspronkelijk was dit terrein domein van de VAM. Nu ligt daar het Landgoed Gulbergen en dat 
klinkt toch nog iets vriendelijker

A.  Waar staat VAM voor? 

Antwoord:

B. Later veranderde de VAM in naam, RAZOB. Waar staat de naam RAZOB voor?

Antwoord:

C. Bijna jaarlijks vindt er moutainbike wedstrijd plaats die 24 uur duurt. Dit jaar ging die niet   
    door maar in 2019 gaat die weer plaatsvinden. Wie won eigenlijk de eerste editie?

Antwoord:

D. Een aantal jaren geleden had de Gulbergen het uitkijkpunt ‘‘Starway to heaven’’. 
    Op welke dag is die gesloopt?

Antwoord:

E.  Hoeveel meter boven het NAP is het hoogste punt?

Antwoord:

Pasto or Wichmansstraat

CAV of Boerenbond

Houthande l Raa i jmakers

Vu i l Afvoer Maatschapp i j

Reg i ona le Afva lverwerk ingsmaatschapp i j Zu id o os t Brabant

Jos Enge len

maandag / 15 september 2008 

60 Meter boven NAP    (Wik iped ia staat 50 meter)
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7.6 Vanuit de lucht

Luchtfoto’s, altijd mooi om te zien maar wij zijn erg benieuwd of jullie alles herkennen van onze 
kleine grote wereld. 

Welke plaats hoort bij de foto?

Plaats:A. Plaats:B.

Plaats:C. Plaats:D.

Plaats:E. Plaats:F.

Amsterdam (Neder land ) Cesky-Kruml ov (T jech ië)

Duba i (Arabische Emiraten) Madr i d (Span je)

San Fran isco (USA) Venet ië ( I ta l ië )
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7.7 Waterspelletjes  

In de wereld stromen vele rivieren en natuurlijk ook in ons land. 
Weten jullie hoe de rivieren in Nederland heten?

A.  Welke rivier stroomt via Limburg Nederland binnen? 

 Lek  Maas  Rijn  Waal 

B.  Ga naar www.mierlosedorpsquiz.nl/rivieren, de opdracht spreekt voor zich.

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

In Europa hebben we meer dan 75 rivieren, waar zelfs liedjes over gezongen worden.

C.  Welke zanger heeft een lied gezongen over de langste rivier in Europa? 
Antwoord:

D.  Welke Nederlandse artieste heeft een liedje gezongen over de 1 na langste rivier in Europa?
Antwoord:

Vaak begint een rivier wel ergens met een waterval. Weten jullie de volgende vragen?

E.  Welke watervallen zijn de hoogste in België? 
Antwoord:

F.  Ook in ons eigen land hebben we een waterval. Hoeveel meter is het totale verval?
Antwoord:

Het merendeel van de aarde bestaat uit water zoals zeeën, of zijn het oceanen?

G.  Hoeveel oceanen heeft de aarde? 
Antwoord:

H.  Noem een zee op aarde die eigenlijk geen zee is?
Antwoord:

Je kunt ook een golf pakken, niet de auto maar met surfen.

I.   Wat is het wereldrecord hoogste golf?  
Antwoord:

J.  Wat is het record hoogste golf bij de dames?
Antwoord:

Waal

I j se l

R i jn

Maas

Noordzeekanaa l

Amsterdam-Ri jnkanaa l

N ieuwe Waterweg

Lek

Neder-R i jn

Ivan Rebroff (Wo lga l ied )

Corry Brokken (Donau l ied )

Waterva l van Re inhardste in 

15 meter .

5 

Dode zee of Kasp ische zee

24,83 meter .

20 ,72 meter .
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7.8 Vliegtuigje vouwen

Op de basisschool (voortaan primair onderwijs) was het erg stoer om een vliegtuigje te vouwen 
en die in de klas te gooien. We gaan die natuurlijk niet in de klas gooien maar wel vouwen. 

In de tas zit een wit A4 met dit opdrachtnummer: Vul het formulier in en 
vouw hier het perfecte vliegtuigje van. 
Zorg dat 1 persoon om 20:00 aanwezig is met jullie vliegtuigje op het Veiling Terrein

20:00 uur
Veilingterrein 

Mierlo

7.9 Uitvergrote dieren

Er zijn dieren die op het land kunnen lopen, op de zee kunnen dobberen en in de lucht kunnen 
vliegen, denk aan vogels. Je hebt ook dieren op het land die je met het blote oog niet kunt zien. 

Hoe heten deze dieren? (Nederlandse benaming)

A: B: C:

D: E: F:

beerdiertje huisstofmijt lintworm

boekenluis klopkever zilvervisje
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7.10 Gezonken schepen

Als er iets op water vaart, kan het ook zinken en dat is de afgelopen eeuwen vaak gebeurd. 

Hieronder vind je een beschrijving van een boot of schip dat gezonken is. 
Over welke boot of welk schip hebben we het eigenlijk?

A.  De grootste scheepsramp uit de geschiedenis.
Antwoord:

B.  Deze boot vertrok rond 19.15 uur vanuit Tallinn naar Stockholm.
Antwoord:

C.  Dit schip had 2300 krijgsgevangenen en 4200 werkslaven bij zich.
Antwoord:

D.  Dit schip heeft de zee vervuild met 287.000 ton ruwe olie.
Antwoord:

E.  François de Hadoque blies dit schip op.
Antwoord:

F.  In dit wrak werden ingeblikte kaas, ansjovis en tabak ontdekt. 
				Ook	werden	flessen	wijn	gevonden.

Antwoord:

Wilhe lm Gust l o ff

Est on ian

Junyo Mary

At lant ic Empress 

de Eenhoorn / Un icorn 

‘ t V l iegend Hert of ‘ t V l iegend Hart  
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Elke	vorm	heeft	een	figuur.
Sommige	figuren	hebben	een	grotere	vorm,
andere	vormen	hebben	een	kleiner	figuur,

maar	andere	figuren	hebben	kleinere	vormen.

Letterlijk	en	figuurlijk	gezien	kan	het	dus	alle	kanten	op.
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8.1 Vakantieman, gezellig hè

Een bekend onderdeel van dit TV-programma was het landenspel waarbij een land moest worden 
geraden. Frits Bom liet vakantievierders zelf op een blanco landkaart landen aanwijzen waar ze 
op dat moment zaten. Vaak werden totaal verkeerde landen aangewezen. We zijn benieuwd naar 
jullie	topografische	kennis.	Van	welke	landen	zie	je	hier	het	silhouet?

A: B: C:

D: E: F:

Noord-Korea Hongarije Brazilie 

Belgie Mexico Ecuador
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8.2 Coalitie vormen

Een politieke partij moet doorgaans een coalitie vormen. In Nederland kan één partij vrijwel nooit 
alleen de meerderheid halen in de Tweede Kamer. Eén van de belangrijkste oorzaken daarvan is het 
Nederlandse kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging. De meerderheid moet gevonden 
worden doordat partijen in de Tweede Kamer gaan samenwerken en een ‘coalitie’ vormen. 
De coalitie steunt dan het kabinet. Hierbij een aantal vragen over coalities.

A:  Sommige mensen vonden het in Nederland best lang duren voordat er een coalitie werd 
     gevormd door VVD, CDA, D’66 en CU. Deze duurde namelijk 225 dagen en  was de langste 
     kabinetsformatie in de Nederlandse geschiedenis. In België lachen ze om dit record, hoeveel   
     dagen duurde bij hen de langste kabinetsformatie?

B:  In 2001 kwam de term Coalitie van Welwilligen (Coalition of the Willing) in zwang voor een 
     multinationale troepenmacht die Irak zou ‘ontwapenen’. Tot deze coalitie worden door de 
     regering ook verscheidene landen gerekend die verbale (morele) steun gaven of geven aan het 
     Amerikaanse beleid in Irak, maar geen militaire steun in de vorm van troepen. Toch werd in 
     2003 een militaire invasie uitgevoerd tegen het Iraakse regime onder Saddam Hoessein. 
     Door welke landen werd deze invasie uitgevoerd?

C:  Het politieke landschap is in sommige steden erg versnipperd. In Geldrop-Mierlo bestaat de 
     coalitie uit vier partijen. Er zijn steden waar de coalitie uit veel meer partijen bestaat. 
     Welke stad in Nederland heeft een coalitie met de meeste partijen (na de verkiezingen van dit 
     jaar)?

D:		Er	wordt	gesteld	dat	coalitie	een	leenwoord	uit	het	Frans	is	en	werd	aangetroffen	in	de	
     betekenis van ‘verbond’. Natuurlijk kennen we het Simplisties Verbond van Van Kooten en De 
     Bie (zo niet, dan heb je er nu wel van gehoord). Bij de start van dit Verbond werd ook een 
     nieuwe, frisse, sterke man gepresenteerd die de VPRO programma’s moest bewaken. 
     Wat was de naam van die man?

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Tip vanuit de organisatie!

Zou FC de Vis het dit jaar 
weer zo goed doen? 

Of zijn jullie het winnende team?

541 dagen

VS, Veren igd Kon inkr i jk , Austra l ië en Po len . 

Den He lder – zeven 

mr . Onno van der Panne
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E:   Ook werd door Van Kooten en De Bie rond 1980 de Tegenpartij opgericht. De Tegenpartij was 
						een	fictieve	Nederlandse	politieke	partij	opgericht	door	F.	Jacobse	en	Tedje	van	Es	en	was	de	
      ‘’Partij voor alle Nederlanders die niet meer tegen Nederland kenne”. 
       In een scetch verdelen ze Nederland in 20 provincies.

     1.  Hoe gaat de provincie Drenthe heten?

     2. Hoe gaat de Randstad heten?

     3. Hoe gaan de (Wadden)eilanden heten? 

F:  Coalitie is ook afgeleid van het Latijnse alescere (met voorvoegsel co) dat groeien betekent. 
     Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat geldt voor planten zoals Bamboe, maar ook voor 
     mensen. De mens die de meeste aandacht zou hebben gehad moet dan wel Robert Wadlow zijn 
     geweest, de langste mens ter wereld ooit. 
     Wat is de naam van de langste vrouw ter wereld die ooit heeft bestaan?

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

8.3 Rondje vormen

Ben je dit jaar ook aanwezig geweest bij Pitpop? Dan heb je de stickers van de Mierlose Dorps Quiz 
niet	kunnen	missen.	Er	zijn	die	avond	diverse	stickers	geplakt	op	vooral	fietsen,	jassen	en	shirts.	
We hopen dat je die nog hebt. Vind en plak de zeer exclusieve sticker met de tekst 
‘laat je ontwerp doorlopen tot de zwarte lijn.’ en plak die hieronder op.

Plak hier de sticker!

Turkenburg

Blankstad

Gr iekse l

Tr i jnt je Keever 
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8.4 Markante	figuren

Markante Mierlose mensen. Oftewel: opvallende persoonlijkheden uit de historie of de actualiteit. 
In elk dorp en/of wijk heb je die, dus ook in Mierlo. Hieronder zie je foto’s van dergelijke 
Mierlonaren. 

Noem de voor- en achternaam:

A: B: C:

D: E: F:

G:

Piet vd Boomen Fons Wannemakers Wim Lennarts

Maikel van Hoof Piet Smeets Theo van Gerven

Miet de Kim
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8.5 Gestreepte vormen

Zie ik daar nou Striepke Veur in of is het toch iets anders. Als je goed kijkt naar onderstaande 
gestreepte	figuren	ontdek	je	een	patroon	van	duo’s	en	groepen.	

Wie worden met onderstaande afbeeldingen bedoeld?

A: B: C:

D: E: F:

G:

Suske en Wiske Donald duck kwik kwek en kwak Ernie en Bert

Quick en Flupke Astrix, Obelix en Idefix De smurfen / Grote smurf-smurfin

Elsa en Anna - Frozen
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8.6 Hoge vorm van kunst

In onze gemeente staat een hele grote fabriekschoorsteen, namelijk ‘De Bleek’ op het terrein van 
‘De Bleek’ in Geldrop. In Mierlo hebben we dergelijke schoorsteen niet maar we hebben wel 
schoorstenen die er een vorm van kunst bovenop hebben gezet. 

In welke straat en op welk huisnummer zijn die mooie vormen te bewonderen. 
Om het wat makkelijk te maken hebben we het gebied aangegeven waar je kunt zoeken.

A: B: C:

D: E: F:

Fazantlaan 13 Geldropseweg 24 Haakakker 19

Eksterlaan 2A Torenweg 2 Eksterlaan 2
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8.7 Kersenloop

Een aantal jaren geleden organiseerde de Lopersgroep Mierlo jaarlijks de Kersenloop. Wij blazen 
deze	Kersenloop	nieuw	leven	in,	maar	dan	anders.	Veel	mensen	die	harlopen	en/of	fietsen	maken	
veel gebruik van een app om te zien hoeveel kilometer ze gelopen hebben, hoe hard ze lopen en 
of	er	voortgang	in	zit.	Je	kunt	deze	apps	zoals	Runkeeper	of	Stava	ook	gebruiken	om	een	figuur	te	
lopen, zoals dit duimpje. 
Mierlo is van oudsher het Kersendorp en daarom zit 
in het logo van de Mierlose Dorpsquiz ook een kers.
 
Deze kers ga je in Mierlo namaken met 
een app. We willen het steeltje duidelijk 
zien, het blaadje dat daaraan hangt en 
natuurlijk de kers in de vorm van een 
rondje. Je dient minimaal 5 straten 
te gebruiken. Maak een 
foto/screenshot	van	dit	figuur	en	
upload de foto via je team pagina.

8.8 Meer bijzondere vormen

Welke benaming hoort bij deze vormen?

A: B: C: D:

E: A:

Upload jullie foto/screenshot
voor 23:30 op jullie team 

Saturnus Pluto Jupiter Mercurius

Chiron Neptunus 
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8.9 Los de woorden op in vormen.

Welk plaatje hoort bij de juiste woorden?

A: Neerslag, Sneeuw, Hagel.

B:	Getal,	Elf,	Sprookjesfiguur.

C: Saus, Ketchup, Mayonaise.

Het 1 ste plaatje is het juiste antwoord. Hagel en sneeuw zijn beide vormen van neerslag. 

Het 5e plaatje is het juiste antwoord. Een elf is zowel een getal als een sprookjesfiguur. 

Het 1e plaatje is het juiste antwoord. Mayonaise en ketchup zijn beide een saus
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8.10 Mierlose Beeldvorming

In Mierlo zijn genoeg kunstwerken met gekke vormen, vaak met een betekenis of herkenbaar 
voorwerp. Maar soms moet je het zelf maar raden wat het eigenlijk precies betekend, wat 
misschien de bedoeling is van de kunstenaar. 

Geef de volgende antwoorden over de volgende kunstwerken

Welk

Antwoord:
A: Wie is de kunstenaar van dit beeld?

Antwoord:
B: Hoe heet dit beeld?

Antwoord:
C: Op welke datum is deze kunstenaar gestorven?

Antwoord:
D: Op welk gebouw staat dit beeld?

Antwoord:
E: Waar staat dit beeld?

Henk van Sleeuwen Het Myerle Quartissimo

10 maart 2009 ‘t Patronaat

Consulatiebureau Mierlo 
Dhr. van Scherpenzeelweg 1B 
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Goed gevulde tas of een goed gevulde voorgevel?

Hoe is het eigenlijk met jullie goedgevulde koelkast?
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9.1 Goed gevuld

Voedselbank Geldrop-Mierlo zamelt producten in bij producenten en 
distributeurs van levensmiddelen. De ingezamelde producten worden 
wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen die aan de door de 
Voedselbank geformuleerde criteria voldoen. 

Wij van de Mierlose Dorpsquiz willen hier graag ons steentje aan bijdragen samen met jullie.  
Kijk op: www.mierlosedorpsquiz.nl/voedselbank en lees de opdracht op de site goed! 

Informatie:  
- Deze opdracht is in samenwerking met de Voedselbank.
- Elk product levert punten op.
- De Plus is tot 20:00 open.
- Als we dit met zijn allen doen, helpen we veel gezinnen hier mee! Inleveren voor

22:00 't Patronaat

9.2 Goed gevulde tas

De derde editie is nu een feit maar hoe goed is jullie geheugen? 

Wat zat er allemaal in de tas van de eerste editie van de Mierlose Dorpsquiz? 
Het waren 6 items!

Item 1:

Item 2:

Item 3:

Item 4:

Item 5:

Item 6:

9.3 ‘Goed gevuld’

Een kansspel kan niet op een tactische manier worden gewonnen. Het hebben van ‘geluk’ speelt 
derhalve een dominante rol. Veel kansspelen zijn gebaseerd op het gokken van het juiste getal of 
combinatie van getallen die op een bepaald moment worden getrokken. 

Ga naar de volgende lokatie:     
51.26’37.97 N  |  5.37’13.080 O

Hoeveel ballen zitten er in de vaas?

Antwoord:

De Quizmap

USB Stick

Floppie

Oleaat (enveloppe)

Landkaart

Kralenketting 

63
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9.4 Goed gevulde Clubkas

Via de Rabobank Clubkas Campagne geeft de Rabobank jaarlijks een 
deel van haar winst aan het verenigingsleven. Leden van de bank 
verdelen dit geld door te stemmen op hun favoriete club. 
Hoe meer stemmen een club ontvangt, hoe groter de bijdrage. 
In 2018 verdeelde Rabobank Peelland Zuid € 275.000,-.

A. Wat was de waarde per stem in 2018? 
Antwoord:

B. Welke club won € 189,21? 

Antwoord:

C. Welke club won € 242,76?         

Antwoord:
D.  Welke club won € 1.606,50?              

Antwoord:

9.5 Goed gevulde voorgevels

Er zijn in Mierlo maar ook over de hele wereld goed gevulde voorgevels te vinden. 
Welke voorgevels zie je in de ontstaande foto’s?

A: B: C:

D: E:

€ 3,57

Mierlose Tuinvereniging

Smartlappenkoor de Kersenhoedjes

JeugdVakantieWerk Mierlo 

Anne Frank Huis Lolo Ferrari Huize Karelstein

Graceland Evlis Presley Zweinstein (hogwarts) 
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9.6 Goed gevulde volgorde

De vraag hoeft niet altijd te zijn waarom maar hoe… Jullie gaan de volgende plaatjes in volgorde 
van links naar rechts plaatsen. Voor in de map zit een uitknipblad met 11 icoontjes.

Knip deze netjes uit en plak ze op de juiste volgorde.  

Plak hier de
1ste

Plak hier de
2de

Plak hier de
3de

Plak hier de
4de

Plak hier de
5de

Plak hier de
8de

Plak hier de
6de

Plak hier de
7de

Plak hier de
9de

Plak hier de
10de

Plak hier de
11de
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9.7 Goed gevulde bos

Bloemen, altijd mooi om te zien maar wat weten we eigenlijk van bloemen, is jullie kennis hoog 
genoeg om ze allemaal te raden? Op de onderstaande foto zie je een boeket met bloemen. 

Welke bloemen zitten er in het boeket? 

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

Bloem 1:

Bloem 2:

Bloem 3:

Bloem 4:

Bloem 5:

Bloem 6:

Bloem 7:

Celosia - Hanenkam

Gentiaan

Allium - Uienbol

Chrysanthium - Chrysant

Hydrangea - Hortensia

Lillium - Lelie

Phlox - Flox - Vlambloem
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9.8 Goed gevuld programma

Wie is er niet bij geweest of heeft het in het dorp niet gezien of gehoord, PitPop, een geweldig 
evenement dat dit jaar voor de 10e keer is georganiseerd, voor de eerste editie van de Mierlose 
Dorpquiz	mochten	wij	al	flyeren	en	ons	zelf	bekend	maken,	afgelopen	jaar	stonden	we	er	weer	
met 2500 stickers…  

Wat was de programmering van deze editie Pitpop?

19:00:

21:00:

18:00:

19:00:

20:00:

21:30:

22:00:

23:00:

23:30:

Zaterdagavond:Vrijdagavond:

9.9 Goed gevuld Kerk Koor

Spanningsbehoefte (Engels: sensation seeking) is een term die ontleend is aan de 
persoonlijkheidstest die ontwikkeld is door Marvin Zuckerman van de Universiteit 
van Delaware, de Sensation Seeking Scale (SSS), die in het Nederlands is vertaald als 
de Spanningsbehoefteschaal (SBL) (Feij & Van Zuilen, 1984). De test is gebaseerd op 
het gegeven dat mensen verschillen in de mate waarin zij een voorkeur hebben voor 
zintuiglijke prikkels. Sommigen houden van sterke prikkels anderen juist weer niet. 
Een voorkeur voor sterke prikkels kan samengaan met een zucht naar avontuur en 
nieuwe ervaringen

Ga met één man en één vrouw uit je team in geestelijke kledij.  
bijvoorbeeld als: Non, Pater, Pastoor, Sinterklaas, Paus, Kardinaal of 
Heilige Maagd Maria naar de kerk en zorg dat je daar bent om: 21:00 uur. 

1:

2:

3:

4:

5:

6:

21:00 
De Kerk

7:

8:

9:

10:

11:

Ameezing Kids

Ameezing

DJ W3SS

Funtain

DJ W3SS

DJ W3SS 

Binnenlandsche Zaken

DJ W3SS

Royal Beat

6

Geel

Ja

Berry Link

2

Nee

Ameno

Eenhoorn

Eerste

Ja

Bernard Hinault
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9.10 Goed gevulde banden spanning

Bandenspanning is de overdruk die in de banden van een voertuig aanwezig is. Deze wordt 
gemeten met een bandenspanningsmeter en uitgedrukt in bar, atmosfeer, hectopascal of PSI 
(pound-force per square inch).

We	zijn	benieuwd	of	jullie	weten	hoe	de	bandenspanning	moet	zijn	volgens	Profile	Tyrecenter.

Automerk:  Chevrolet 
Model:   Spark
Bandenmaat: 65/65 R 14T

Bandenspanning voor: BAR

Bandenspanning achter: BAR

Automerk:  Cadillac 
Model:   CTS
Bandenmaat: 235/50 R 18V

Bandenspanning voor: BAR

Bandenspanning achter: BAR

Automerk:  Subaru 
Model:   WRX
Bandenmaat: 5/40 ZR 18 Y XL

Bandenspanning voor: BAR

Bandenspanning achter: BAR

Automerk:  Toyota  
Model:   Camry
Bandenmaat: 215/60 ZR 16W

Bandenspanning voor: BAR

Bandenspanning achter: BAR

Automerk:  Tesla 
Model:   S
Bandenmaat: 245/45 R 19V

Bandenspanning voor: BAR

Bandenspanning achter: BAR

A.

B.

C.

D.

E.

2,3

2,3

2,6

2,6

2,3

2,3

2,8

2,8

3,2

3,2



Hoeveel flamingo's zag je in het filmpje?

84



Hoeveel flamingo's zag je in het filmpje?

85

10.01 BoHeMa

Varkens worden gehouden voor vlees. Dat weet iedereen. Als varkensboer 
zetten wij ons dagelijks in om de varkens zo goed mogelijk te verzorgen. 
Hoe	fijner	het	varken	zich	voelt,	hoe	beter	het	varken	presteert	voor	de	boer.		
Nu is er ooit een varken geweest dat volledig is gevolgd na de slacht. 
Natuurlijk krijg je dan vlees voor onze consumptie. Daarnaast blijkt er toch meer 
te worden gemaakt van een varken. Het varken had de naam PIG 05049. 

Welk
antwoord:

A: In hoeveel producten is het varken PIG 05049 uiteindelijk verwerkt? 

B: Kruis aan welke producten er (gedeeltelijk) van een varken worden gemaakt?  

Drop      Insuline
Hamburger van McDonalds   Bier
Winegums     Kokosbrood
Nagelborsteltje    Antirimpelcreme
Lucifer      Vervangende hartklep voor mensen
Behanglijm     Kogels
Wegwerphandschoentjes   Tandpasta
Porselein     Anti-vries voor d’n auto
Biodiesel     Paintbalkogels
Fotopapier     Tompoes
Balletschoenen     Rontgenfoto
Leverpastei     Uw opdrachtenblaadjes van de Dorpsquiz
Hondenkoekjes

10.02 Pantos

Bij	metaalzetterij	Pantos	Profiles	B.V.	verwerken	we	wekelijks	meerdere	
coils metaal. Nieuwe coils komen binnen in verschillende gewichtsklassen dit 
varieert van om en nabij de 5 ton tot circa 10 ton. 

Op de foto ziet u een van onze vele verschillende materialen, 
maar wat is het gewicht van deze coil?

(De binnen diameter van de coil is 60  
centimeter en de breedte van de coil is  
125 centimeter.)

antwoord: kilogram1710

187 producten
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10.03 Meneer de Makelaar

Meneer de Makelaar is regionaal actief.   

Noem de plaatsen op en de “bekende” gebouwen die 
voorbij	komen	in	onze	bedrijfsfilm	op	volgorde	van	het	filmpje.

Plaats 1:
   Plaatsen

Plaats 2:

Plaats 3:

Plaats 4:

Gebouw 1:
   Bekende gebouwen

Gebouw 2:

Gebouw 3:

Gebouw 4:

Gebouw 5:

Gebouw 6:

Gebouw 7:

10.04 Backstage Barberpub

De Backstage Barber Pub is op 4 februari dit jaar van start gegaan in het 
voormalige Hotel ’t Anker. De pub is ontstaan doordat Ruud en Ralph van 
Cherry Chop Barbers een verlengstuk wilde creëren van de barbershop. 
Bier en goeie muziek zijn naast het knippen en scheren een belangrijk ingrediënt van de 
barbershop en dat gaat nu dus door tot in de late uurtjes in de Barberpub. Vele Mierlonaren 
hebben onze pub al bezocht om lekker te eten, biertje te drinken of onze bandjes te beluisteren, 
we proberen elke 2 weken een live band te programmeren in de zaal van de pub.
Mocht je nog niet zijn geweest is dit dé mogelijkheid om hem vanavond te bezoeken.

In de pub hangen boven het kleine podium een aantal foto’s van artiesten. 
Artiesten die helaas veel te vroeg zijn overleden en behoren tot de club van 27.
De vraag is van welke 3 artiesten hangt er een foto boven het kleine podium in de 
pub en in welk jaar zijn zij gestorven.

Artiest 1:

Sterf jaar:

Artiest 2:

Sterf jaar:

Artiest 3:

Sterf jaar:

Kurt Cobain

1994

Jimi Hendrix
1970

Jim Morrison
1971

Eindhoven

Valkenswaard

Geldrop

Mierlo

BLOB (Eindhoven)

De Lichttoren (Eindhoven)

De Admirant (Eindhoven)

Kasteel (Geldrop)

Molen (Mierlo)

TV Toren (Mierlo)

Luciakerk (Mierlo)
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10.05 Van Vlerken – Touch of Quality

Aan de Heezerweg in Mierlo is Van Vlerken dagelijks bezig met het 
maken van plantenarrangementen. Deze arrangementen gaan 
voornamelijk naar de Nederlandse, Duitse en Belgische bloemenveilingen. 
Voor de directe verkoop heeft Van Vlerken catalogi samengesteld 
waar klanten producten uit kunnen bestellen.

Zoek deze op de website, en beantwoord de volgende vragen:

Antwoord:
A: Welke kleur bak heeft itemnr. VV18NA2013?

Antwoord:
B: Wat is van Van Vlerken het MPS A+ nummer?

Antwoord:
C: De kerstlijst 2018 bestaat uit veel arrangementen, hoeveel zijn het er?

Antwoord:
D: Welke stickermogelijkheid geeft Van Vlerken als optie?

Antwoord:
E: In welke fust zit de Fritillaria Meleagris potmaat 19 cm?

Antwoord:
F: Wat is de maximale belading BP301MS014?

10.06 Veldsink bekx – Regiobank

Een bank voor de hele familie, en dat de bank ook lekker zit is een feit! 
Regiobank Mierlo heeft een eigen rode bank geplaatst voor het pand van 
Veldsink-Bekx Adviesgroep & Regiobank Mierlo. Neem als familie plaats op 
deze bank en maak een mooi familieportret. 

Wat moet er op de foto staan? 
	 •	1 persoon verkleed als opa 
	 •	1 persoon verkleed als baby 
	 •	1 persoon verkleed als puber/tiener 
	 •	De 3 personen zittend op de rode bank voor 
    het pand van Veldsink-Bekx Adviesgroep & 
    Regiobank Mierlo 
	 •	Logo Mierlose Dorpsquiz 

Upload jullie foto voor 23:30 
op jullie team pagina.

Groen, Vintage

804240

192 arrangementen

Blanco standaard halflang (50x30 mm)

Fust 403

280 stuks  (   (5x8)x7=280  )
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10.07 Van den Nostrum Financieel Advies

Welke	certificaten	/	diploma’s	heeft	van	den	Nosterum	Financieel	
Advies voor zijn werkzaamheden? 

Certifcaat/diploma  1:

Certifcaat/diploma  2:

Certifcaat/diploma  3:

Certifcaat/diploma  4:

Certifcaat/diploma  5:

Certifcaat/diploma  6:

Certifcaat/diploma  7:

Certifcaat/diploma  8:

10.08 Smederij Verbruggen

Rekenen maar! Op het terrein van Smederij Verbruggen ligt een “kunstwerk” 
Ga daar heen om te berekenen hoeveel gewicht dit kunstwerk is! 

Antwoord: kilogram

10.09 Jos van Happen Containers

Bij de brievenbus aan het hek hangt een wit bord. 
Welke tekst staat er naast het middelste icoon?

Antwoord:

10.10 ‘t Spitje

Er zit een plaatje op bar genageld in ’t Spitje
Wat staat er op het plaatje?

Antwoord:

Gecertificeerd aankoopbegeleider 

Erkend Financieel adviseur

Erkend hypotheek adviseur

Wet Financieel toezicht - Schade (zakelijk en particulier)

Wet Financieel toezicht - Hypotheek 

Wet Financieel toezicht - Consumptief krediet

Wet Financieel toezicht - Vermogen

Wet Financieel toezicht - Inkomen 

Veiligheidshesje verplicht

1460 
marge van 15 kg

Louis v Zomeren  - 1945-1999 
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10.11 ICT By Thomas

ICT by Thomas werkt voor klanten in Mierlo en omgeving. 
Zo hebben we de afgelopen tijd voor 3 van onze klanten een 
nieuw draadloos netwerk mogen realiseren. 
Het gaat om 3 winkels in het centrum van Mierlo. 

1.   Ga op zoek naar deze 3 draadloze netwerken. 
2.  Je vindt in de naam van elk netwerk 2 woorden. 
3.  Hiermee bouw je een zin. Deze zin vormt het wachtwoord voor 
     het WiFi netwerk bij ons op kantoor. 
4.  Log in op dit netwerk, ga naar de website (deze vind je op het raam) 
    en laat je teamnaam en teamnummer achter. 

10.12 Autobedrijf van Vlerken 

Welk merk en model auto’s staan er binnen in de showroom 
bij Autobedrijf van Vlerken
De auto’s worden aangegeven met nummers!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Welk

Merk: Model:

Merk: Model:

Merk: Model:

Merk: Model:

Merk: Model:

Merk: Model:

Merk: Model:

Merk: Model:

Merk: Model:

Merk: Model:

Tip vanuit de organisatie!

Naar verwachting doet er vanavond +2000 
man mee aan de Mierlose Dorpsquiz! 

Dat is zeker 20% van Mierlo!

Audi

Suzuki

Nissan

Toyota

Mercedes Benz

BMW

Mercedes Benz

Kia

BMW

Opel

A4

Vitara

Xtrail

C-HR Hybrid

CLA 180

X3

B 180

Niro Hybrid

118 i

Mokka
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10.13 Mooi Geldrop-Mierlo Krant

Beantwoord de volgende 6 vragen, als je deze vragen goed
beantwoord komt er een vraag uit.

Antwoord:

1: Schrijf het 25e woord onder het kopje ‘publicatie’ op van de aankondiging ‘zomervakantie bij   
    MooiGeldropMierlo’ dat op de website is gepubliceerd. 

2: Het volgende woord staat vermeld op de website; privacy; woord 29.

3: Wat is het vierde woord in het grijze blokje bij ‘agenda’ op de website?

4: In week 28 stond in de krant een rood blokje op de voorpagina. Schrijf het 32e woord op (Ieder 
    woord, datum, weeknummer telt als 1 woord). 

5: Ga naar ‘fotoalbums’ op de website. Zoek in het artikel over ‘Door de spiegel van A.F.Th. van der 
    Heijden’ het laatste woord op van deze tekst.

6: Op de site kun je je aanmelden als bezorger. Zoek deze pagina op en schrijf het 3e woord op. 
    Hiervoor zet je ‘ge’ en erachter ‘t?’

Wat is het antwoord op de vraag?

10.14 GNT

Beantwoord de volgende vragen:

Antwoord:
A: Welke kleur heeft Pantone dit jaar aangekondigd als kleur van het jaar 2018?

Antwoord:
B:	Met	welke	grondstoffen	die	GNT	gebruikt	kun	je	deze	kleur	maken?

Antwoord:

C: Noem 1 voorbeeld van producten uit de supermarkt waarin deze kleur 
    (met EXBERRY® gekleurd) voorkomt.

dinsdag 11 oktober 2016 (op 12 oktober kwam de krant voor het eerst uit)

  Ultra Violet (paars rekenen we ook goed)

Met o.a. paarse wortel/ paarse aardappel (sweet purple potatoes)

Haribo Tagada of Viola/ Kitkat van Nestlé/ Innocent (drank)
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10.15 Next Systems

Next Systems is uw betrouwbare ICT partner voor ZZP, MKB. 

Wie heeft er geholpen met de naam en het logo voor Next Systems? 

Antwoord:

10.16 Total Fence

Dé Totaalleverancier voor buitenbeveiliging. Wij doen wat anderen 
niet kunnen of willen! Denkt u eens aan snel en adequaat advies 
op ieder terrein. Korte levertijden! Total Fence levert en monteert 
diverse soorten afrastering en toegangspoorten voor zowel de 
zakelijke markt als voor de particulier. Tevens verzorgen wij 
onderhoud van alle hekwerken. Het realiseren van de wensen van 
de klant vormt de basis van ons bedrijf.

Hoeveel spijlen zitten er in het hek van Total Fence?
Antwoord:

10.17 2BFIT

Kom langs bij 2BFIT Mierlo Geldropseweg 10A en los het raadsel op!

10.18 Marcel Vissers Timmerwerken

Ga naar: www.mierlosedorpsquiz.nl/vogelhuisje

Maak deze opdracht en zorg dat je teamnaam en 
teamnummer duidelijk vermeld staat!
Lever dezein voor 22:30 uur bij ‘t Patronaat.

22:30 uur 
't Patronaat

Antwoord:

Michiel van de Kimmenade (zijn broertje)

36

Boterfabriek St. Lucia
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10.19 Lenssen Mannenmode

Ga naar Lenssen Mannenmode, bekijk de etalages goed aan de hand 
van deze tekening.
Van welk attribuut/voorwerp vind je er één van in elke etalage?

Attribuut/voorwerp:

Ingang

Deze etalage doet WEL 
mee aan de opdracht.

Deze etalage doet NIET
mee aan de opdracht.

10.20 Lenssen Mannenmode

Sinds 2015 heeft Lenssen Manders “voor haar” een selectie 
van hun collectie online verkrijgbaar. 

Zoek van onderstaande detailfoto’s de bijbehorende 
artikelnummers op de webshop.

A: B: C:

D: E: F:

  

W18F382 black/white 85585-20 550 124670 647

4s1513-10545 000453 048EE1F002 1 1 1 81509-10 999

Armband
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10.21 Slegers Computers

Ontcijfer de code en vul het antwoord in.

01010110 01101111 01101111 01110010 00100000 01101001 01100101 01100100 01100101 
01110010 01100101 00100000 01110010 01100101 01110000 01100001 01110010 01100001 
01110100 01101001 01100101 00100000 01101011 01101111 01101101 01100101 01101110 
00100000 01110111 01101001 01101010 00100000 01101111 01110000 00100000 01101100 
01101111 01100011 01100001 01110100 01101001 01100101 00100001

Antwoord:

10.22 VDW

Het gezin Adriaans bestaat uit vader Henk (geboortedatum 19-05-1981), 
moeder Margaret (geboortedatum 08-01-1982) en zoon Rob 
(geboortedatum 19-01-2008) en zoon Niek (geboortedatum 29-04-2010). 
Het gezin woont in een huurhuis waarvan de kale huur in 2018 
€ 546 per maand bedraagt (er zijn geen servicekosten). 
Vader Henk werkt 40 uur in de week, in de fabriek en heeft een bruto jaarsalaris van € 
29.300. Moeder Margaret heeft een parttime baan. Ze werkt 15 uur per week, in de winkel en 
haar bruto jaarsalaris is € 5.337. Voor de kinderen ontvangen de ouders kinderbijslag. Verder 
hebben vader en moeder een lopende rekening en een spaarrekening. Op 1 januari 2018 staat 
er op de lopende rekening € 1.097 en op de spaarrekening € 26.743. De kinderen hebben ieder 
een spaarrekening. Op 1 januari 2018 staat er op de spaarrekening van zoon Rob € 4.243 en van 
zoon Niek € 3.612. De kinderen gaan 15 uur per week naar de buitenschoolse  opvang 
Kindcentrum De Wonderwereld. Het uurtarief voor de buitenschoolse opvang bedraagt € 8,28. 

Welke bedragen kan het gezin Adriaans aan toeslagen in 2018 kan ontvangen (jaarbedragen)?

Huurtoeslag:

Kindgebonden Budget:

Kindertoeslag:

Zorgtoeslag:

€ 0

€ 1.164

€ 6.936
€ 204

Voor iedere reparatie komen wij op locatie
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10.23 Bergerhof

In het wagenopark van Bergerhof staat de unieke cabrio touringcar. 
Deze is uitermate geschikt om met mooi weer uitstapjes te maken. 
Te denken valt aan rondritten of gewoon als eyecatcher. 
Deze touringcar is geheel rondom voorzien van een veilige hoge balustrade.

Tot hoeveel personen kan de cabriobus maximaal meenemen?

Antwoord:

10.24 Kuijpers Verreiker

Op het molenplein staat een verreiker.

Maak een inschatting hoe hoog de onderkant  
van de bak vanaf de grond is. (je hebt 10 cm marge)

Antwoord:

10.25 Restaurant Thuis

Neem	een	kijkje	op	de	site,	of	fiets	even	langs!

Wat kost het als je het volgende gaat nuttigen bij Thuis! Eten en drinken: 
2	keer	het	Thuis!	(	wild	)	menu	en	1	fles	witte	huiswijn.

Antwoord:

10.26 Buget Fietsen

Budgetfietsen	is	vorig	jaar	uitgeroepen	tot	beste	tweewielerwinkel	van	
noord-brabant. Wil jij eens laten zien hoe handig jij bent zorg dan dan je om 
19:30	uur	aanwezig	bent	bij	budgetfietsen	en	zorg	dat	je	een	
bandenreparatiesetje bij je hebt!

19:30 uur
Buget fietsen

49 (excl chauffeur)

1330 cm

€69,40 totaal          (€24,95 + €24,95 + €19,50 = €69,40 totaal)
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10.27 Frank Gruintjes Makelaars

Van elke woning die wij in de verkoop nemen laten wij professionele foto’s 
maken. In welke verkooppresentatie komen onderstaande keukens voor?

Noem per keuken het juiste adres. (straat + huisnummer)

Adres: Adres: Adres:

A. B. C.

D. E.

Adres: Adres:

10.28 Ad van Lieshout Fietsen

Welke	modellen	KOGA	heeft	Ad	van	Lieshout	fietsen	op	zijn	website	staan?

Model 1:

Model 2:

Model 3:

Model 4:

Model 5:

Model 6:

Neerakker 1 Boerenzwaluw 17 Vaanakker 38

Langenakker 240 Ransuil 9

Koga Electrische Fietsen

Koga Stads en toerfietsen

Koga Trekkingfietsen

Koga Moutenbikes

Koga Race

Koga Signiture
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10.29 Van Duijnhoven Groenprojecten

Van Duijnhoven Groenprojecten, vele tuinen in Mierlo zijn  
aangelegd door Dirk. 

Weet jij hoe de volgende planten heten?

A: B: C: D:

10.30 Restaurant	de	Koffer		

Op	welke	dag	is	bij	Café	de	Koffer	in	Mierlo	 
“Crazy	Koffer	Cocktail	Night”?

Antwoord:

10.31 Multimate Mierlo  

Ons team bestaat ut zo’n negen klus-gemotiveerde personen. Sommige van ons 
werken al langer dan 25 jaar in het bedrijf en zijn heel vertrouwelijk voor de 
vaste klanten. We zijn zo verworden tot een vertrouwde plek propvol ervaring 
in alle soorten klussen en producten. Daar proberen we om persoonlijk 
aandacht te geven en onze kennis toe te passen. Naast heel veel 
bouwmaterialen en doe-het-zelf artikelen vind je bij ons ook nog eens een 
cadeauhoek en een afdeling vol huishoudelijke artikelen. Alles bij elkaar op 
hetzelfde adres. We zijn dagelijks open tot 20:00 uur. Handig!

Hoe	laat	is	het	op	de	klok	in	het	filmpje	van	Multimate	Mierlo	(zie	website)?

Antwoord:

Lavendel Magnolia Rode zonnehoed
Echinacea

Pennisetum
Lampepoetsersgras

Donderdag

11:52 / 11:53
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10.32 Heesmans

Ad van Dijk 50 Jaar in Dienst bij Heesmans 
 
Op	1	juli	trad	Ad	van	Dijk,	als	jongeman	van	bijna	15	jaar,	in	dienst	bij	de	firma	
Vervoort. Daar begon zijn carrière als hulpmonteur (leerling). De eerste stap 
was het starten van een opleiding, naast het werk. Aan de school voor 
beroepsbegeleidend onderwijs te Eindhoven

Aan welke 6 recente projecten heeft Ad gewerkt?

Project 1:

Project 2:

Project 3:

Project 4:

Project 5:

Project 6:

10.33 Vos Electro 

Een wisselschakeling heeft als doel een lamp (eventueel een lampengroep) 
vanaf twee plaatsen in en uit te schakelen met behulp van twee 
wisselschakelaars. De schakeling wordt toegepast bij de verlichting van 
trappen, gangen en slaapkamers. 

Teken met de kleuren, Zwart, Bruin, Groen en Blauw de wisselschakeling zo 
dat deze met twee schakelaars werkt.

Maak het onderstaande plaatje af.

Edco te Helmond

VDL Nedcar te Born

Action te Echt

Diverse Projecten Van Gennip

Diverse Projecten Van Asten Group

Prodrive Son
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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:

Fotografie	&	Videografie:  
Toon van den  Eijnden

Toon de Greef 
Lisa van Gerven

Publiciteit: 
 De Mooi Geldrop-Mierlo krant

Emmy Grit

Mierlose Krant &
Middenstandsbelangen

Jos Lenssen

Speellocaties:
De Heilige Luciakerk
Bospark ‘t Wolfsven

Bacio

Al onze vrijwilligers tijden de 
quizavond en ons gehele nakijkteam.

Speciale dank:
Gemeente Geldrop-Mierlo

MFA ‘t Patronaat 
Veiling De Kersenboom Mierlo

Top party verhuur
Partycentrum de Mona 

Brand(t)beveiliging & Advies

Presentatie Feestavond: 
Erik van der Linden 

Eric Eijsermans

Grafische	presentatie 
Jurre Latour  

(Bewegende visuals Facebook & Feestavond)

Bob Gruijters
(Edit	Countdown	filmpje)

Westedit
(Edit	Intro	filmpje)

Meest bijzondere dank:
Bas Damen en Hans Klink.

Jullie hebben 3 jaar lang kei hard gewerkt aan dit 
geweldige succes binnen Mierlo.

Mierlo verbinden was/is jullie doel, en dat is gelukt!

Volgend jaar doen jullie mee!

Koen, Rob, Mieke, Michiel en Eric

Wij hopen jullie 3 november 20:00 te zien op de afsluiter van 2018.
Een grootse feestavond met de bekendmaking

wie de winnaar is van dit jaar!

Tot volgende week!

Organisatie Mierlose Dorpsquiz


