


Wat gaan we bespreken?

• Organisatie: Wie is wie en wat doet hij/zij?

• Informatie: De belangrijkste punten spreken we door.

• Teamcaptains opdracht: Bekendmaking + uitleg.

• Vragen: Mogelijkheid om vragen te stellen.
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• 4e editie!

• Laatste zaterdag van oktober.

• Dit jaar: 80 teams!

• +- 2000 deelnemers



• 18.30 uur: Alle teamcaptains zijn aanwezig in 't Patronaat.

• Quizvragen: Veel vragen en opdrachten zowel binnen als buiten.

• Tijdsopdrachten: Alle tijdsopdrachten zijn door de quizmap verwerkt!
(Let goed op aantal personen en tijd. Te laat = geen deelname)

• Foto- film- upload- opdrachten: Deze opdrachten kunnen alleen 
ingeleverd worden via jullie persoonlijke pagina.

• 23.30 uur: Alle quizmappen zijn ingeleverd in 't Patronaat.
(Lever je hem later in = strafpunten)



Tijdsopdrachten Upload opdrachten
foto's of filmpjes



• Vervoer: Te gebruiken vervoersmiddelen (elektrische)fiets of 
te voet! (GEEN gemotoriseerd vervoer).

• Drukte: Let op met medeweggebruikers i.v.m. drukte in het dorp!

• Quizmap: De pagina's mogen eruit gehaald worden bij inleveren in 
de goede volgorde terug plaatsen. (geen goede volgorde = strafpunten).

• Antwoorden invullen: Met zwarte of blauwe pen.
(geen rood, geen potlood, tenzij hierom gevraagd wordt)

• Promotiemateriaal: Foto's/filmpjes die door de organisatie of door 
jullie gemaakt worden kunnen als promotie worden gebruikt.



• Speellocatie: Eigen aangewezen plek binnen Mierlo.

• Poster: Deze dien je voor het raam te hangen.

• De teams dienen te beschikken over (advies):

– Internet (vaste kabels zijn aan te bevelen)
– Meerdere laptops/computers.
– Facebook.
– Fotocamera (telefoon camera).
– Al het denkbare bronmateriaal.
– Aantal fietsen.
– Een goed gevulde koelkast.



• Uitslag 2019: De organisatie rijkt alle prijzen uit tijdens de
feestavond op 2 november.

• Feestavond: Ook dit jaar vind de feestavond plaats in de 
veiling 'De kersenboom’.

• Antwoorden: De antwoorden komen 3 november online 
op www.mierlosedorpsquiz.nl

• Geldprijzen: Meerdere geldprijzen voor Mierlose- vereniging of 
stichting/goed doel.

http://www.mierlosedorpsquiz.nl




Wat is dat voor geluid?

• 22.00 uur: 10 geluiden komen online.

• Website: www.mierlosedorpsquiz.nl/watisdatvoorgeluid

• Sluitdatum: Zaterdag 26 oktober 12.00 uur!

• Antwoorden: Geef antwoord via je persoonlijke teampagina!

• Geluiden: De geluiden zijn zo vaak als je wilt te beluisteren.





Bedankt
voor jullie komst en aandacht!

en tot 26 oktober
om 18.30 uur in 

‘t Patronaat


