Voorwoord!
De Mierlose Dorpsquiz 2019
Ook dit jaar gaan we er weer voor! De vierde editie van
de Mierlose Dorpsquiz is bij deze een feit. Na het boogschieten en
‘raad het geluid’ is het nu tijd voor de quizavond zelf.
Deze avond zal in het teken staan van grote opdrachten,
moeilijke vragen, maar vooral veel gezelligheid.
Tijdens deze editie zullen er 80 teams strijden voor de
eeuwige roem en de titel:
winnaar van de Mierlose Dorpsquiz 2019.
Als organisatie zijn wij alweer een jaar lang hard aan
het werken om deze quiz voor jullie neer te zetten.
We zijn gestart met een live persconferentie in maart om
onze nieuwe organisatieleden aan jullie voor te stellen.
Ondertussen zijn we dus al enkele opdrachten en leuke reacties verder.
We genieten van de aandacht die jullie schenken aan dit evenement.
Geweldig om te zien hoe enthousiast jullie worden bij het plaatsen
van zo’n facebookbericht, foto of filmpje.
Wij hopen dat jullie veel plezier en uitdaging aan deze avond
zullen ervaren. Maak er een leuke avond van, dan maken wij er
volgende week een fijn feestje van!
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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,
en moeten voor 23.30 uur geupload zijn!
Deze opdrachten worden aangegeven met dit icoontje.
•

Antwoorden invullen met zwarte of blauwe inkt!
(Andere kleuren worden afgekeurd, tenzij anders vermeld.)

•

Zorg ervoor dat je uiterlijk 23.30 uur alle opdrachten hebt ingeleverd bij ‘t Patronaat.
•

Heb je vragen over de quiz, dan kun je altijd contact
met ons opnemen via facebook Messenger.
Hier zijn wij de hele avond op te bereiken.

Mochten er problemen zijn:
de organisatie is aanwezig in ‘t Patronaat.
Succes!
De organisatie van de Mierlose Dorpsquiz!
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Omdat
het
gezellig
is
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1.1

Carnaval
Carnaval is van oorsprong een gekerstend heidens volksfeest. Het valt binnen de christelijke traditie op de
zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de vastentijd van 40 dagen. Carnaval is bij uitstek het
feest van zotheid, spot en uitbundigheid. Veel mensen gaan met carnaval op vakantie maar voor de echte
carnavalsvierders onder ons staan ze altijd trouw langs de weg te kijken. De optocht van Mierlo had
afgelopen jaar een geheel nieuwe route, waarover veel commotie is geweest.
Op de volgende pagina vind je een knipvel met 12 foto’s. Knip deze uit en plak ze in de volgorde zoals
ze in de optocht van 2019 reden.
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KNIPVEL 1.1
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Omdat het gezellig is of ergernis

1.2

Rubiks kubus is een puzzel in de vorm van een kubus met elk zijvlak in een
andere kleur, meestal bestaande uit 3 rijen van elk 3 blokjes. Elke rij met
blokjes kan zowel horizontaal als verticaal worden gedraaid. Het doel is om
door de rijen op de juiste manier te draaien, de kubus vanuit een willekeurige
startpositie terug naar de positie te brengen met egale zijvlakken.
De kubus is ontworpen door de Hongaar Erno Rubik. Naast Rubiks kubus wordt
de puzzel ook Rubik’s Cube (Engels), Hongaarse kubus of draaikubus genoemd.
In jullie tas zit een draaikubus, los deze op, en zorg dat deze
opgelost in jullie tas zit bij inlevering.
Proef de gezelligheid 18+

1.3

Stuur voor deze opdracht een fijnproever!
Let op: De persoon die deze opdracht komt doen
moet 18 jaar of ouder zijn. Wij controleren hier
op dus zorg dat hij/zij legetimatiebewijs bij zich heeft.

1.4

Zorg dat jullie fijnproever
tussen 18:30 en 21:00 uur
aanwezig is bij BarberPub.

Winnaars van vorig jaar - Omdat het gezellig is
Afgelopen jaar heeft het team:
“Omdat het gezellig is”
de Mierlose Dorpsquiz 2018 gewonnen.
Zij kregen de mogelijkheid om namens
Mierlo mee te doen met de Brabantse
Dorpenkwis 2019 in Veghel,
georganiseerd door het Eindhovens
Dagblad en het Brabants Dagblad.

A Op welke plaats is Mierlo geëindigd?
Antwoord: 24ste plaats
B Hoeveel dorpen/steden deden er mee?
Antwoord: 51
C Op welke plaats is Geldrop geëindigd?
Antwoord: 13
D Doen we dit volgend jaar beter?
Antwoord: JA!
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1.5

Eurovisie Songfestival
Het Eurovisiesongfestival is sinds 24 mei 1956 een jaarlijkse presentatie en competitie van liedjes en wordt
uitgezonden op televisie door heel Europa. Sinds 1967 wordt het festival ook in landen buiten Europa
uitgezonden. Verder is het festival op het internet te volgen. Het festival heeft de naam te danken aan het
Eurovision TV Distribution Network, een onderdeel van de Europese Radio-unie (EBU). Aan het
songfestival kan ieder actief lid van de EBU meedoen, waardoor ook enkele landen die net buiten Europa
liggen mee kunnen doen. Het betreft landen in Noord-Afrika, Het Midden-Oosten en West-Azië. Sinds 2015
doet ook Australië mee aan het festival ondanks het feit dat het geen lid is van de EBU.
Afgelopen jaar heeft Nederland het helemaal niet slecht gedaan, zelfs zo goed dat we hebben gewonnen!

A: Hoeveel punten gaf de vakjury van San Marino aan Nederland?
Antwoord: 3
B: Hoeveel punten (totaal) gaf Griekenland aan Cyprus?
Antwoord: 24
C: Wat is de slogan van het Eurovisie songfestival 2019
Antwoord: Dare to Dream
D: Jullie dachten nu wel klaar te zijn met het songfestival. In jullie tas zit de gehele uitslag van het
Songfestival, maar hier ontbreken 20 nummers! Vul de ontbrekende nummers in op het formulier.
Dit formulier hebben we in de tas gedaan. Vergeet niet jullie teamnummer op het blaadje te schrijven.
Lever deze weer los in de tas mee.
1.6

Waar is toch mijn caravan?
Bekend van TV “de beste vriendenquiz” Hier wordt gezocht naar een caravan.
We waren gezellig met de gehele organisatie naar Roompot Bospark ’t Wofsven. Tot onze verbazing
kwamen wij ineens een verdwaalde koe en tijger tegen. We zijn deze achterna gefietst om hen te helpen
met het vinden van hun caravan.
Weten jullie bij welke caravan ze zijn?
In jullie tas vind je de plattegrond van Roompot bospark ’t Wolfsven. Wellicht handig om te gebruiken.
Ga naar www.mierlosedorpsquiz.nl/roompot om de filmpjes te bekijken.

Caravan huisnummer A: 530
Caravan huisnummer B: 261
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1.7

Gezellig met Antje naar de speeltuin
Om de volgende vragen te beantwoorden moet je naar een speeltuin in Mierlo.
Deze is te vinden met de volgende GPS coördinaten:
Breedtegraad: 51.443964 | Lengtegraad: 5.599219 Succes.

A: Hoeveel jaar geleden speelde dit verhaal zich af?
Antwoord: 3000 jaar geleden
B: Met wie woonde Antje samen?
Antwoord: 2 broers, 1 grote zus, papa en mama, opa en oma.
C: Hoe noemen wij deze periode?
Antwoord: Bronstijd
D: Welke klusjes gingen allemaal met de hand?
Antwoord: 1. Zaaien 2. onkruid plukken 3. oogsten van de gerst
E: Waar hielp Antje haar moeder elke dag mee?
Antwoord: Malen van de gerstkorrels
F: Wat maakte ze van het meel?
Antwoord: brood
G: Wat is een stakerij?
Antwoord: Een gevlochten hegje wat de dieren tegenhield
H: Wat deden de koeien waardoor ze werden opgejaagd?
Antwoord: hooi van de hooimijt eten
I: Hoe jaagde de opa van Antje zijn koeien op?
Antwoord: Met kleine schuifelpasjes
J: Wat vertelde Antje’s opa altijd voor het slapen gaan?
Antwoord: Een verhaal
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Het Kerszoeken

1.8

Zes weken, voor aanvang van Carnaval heb je vast wel eens een zaklamp in je omgeving of tuin gezien.
De Kleine Kers, zijnde twee kersen en bladeren hangend in een frame op een sokkel wordt door fanatieke
teams elk jaar gezocht. De Kleine Kers wordt uitgezet binnen de gemeentegrenzen van Mierlo door de prins
van de Kersenpitten. Degene die De Kleine Kers vindt, zoekt zelf weer een nieuwe plaats en stelt een tip op.
De ligplaats en tip worden voorgelegd aan de kersenwacht en ook weer goedgekeurd door de kersenwacht.
Er wordt elke dag een tip om 18:30 uur beschikbaar gesteld. Indien de Kleine Kers na de tips van 18:30 uur
gevonden wordt, krijgen de vinders de mogelijkheid om op 21:30 uur een eerste tip uit te brengen.
Op de website www.kerszoeken.nl staan het
reglement en plattegrond van het spel.
Speciaal voor de Mierlose Dorpsquiz wordt vanavond de kers verstopt!
Maak een foto met de kleine kers inclusief logo met teamnummer.
Om 18:30 en 21:30 komt er een tip uit via de Mierlose Dorpsquiz
facebook pagina. Kan jij de tip ontrafelen en de Kleine Kers vinden?
Tip: neem een zaklamp mee!

1.9

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

Evenementen in Mierlo
Er zijn in Mierlo de nodige evenementen georganiseerd waar wij als Dorpsquiz nog veel van kunnen leren
als het om jaren gaat. Afgelopen jaar heeft de Jeugdvakantieweek zijn 50 jarige feestje gevierd, wij als
Mierlose Dorpsquiz kunnen natuurlijk dit niet zomaar voorbij kunnen laten gaan. Wij zitten tenslotte pas
op 4 jaar. Voor ons alle reden om hier een paar vragen over te verzinnen.
Welke jaren zijn de volgende foto’s van de Jeugdvakantieweek.

A: 1985
B: 1989
C: 2005
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Een evenement dat al heel wat jaren de boeken in gaat als
een mooi en groot evenement. Afgelopen jaar is de zeskamp
verhuisd naar een nieuwe locatie wat vele positieve reacties.

D: Op de vrijdag had de organisatie van het Dorpszeskamp een groots evenement neergezet. Hoe heette
dit evenement?

Antwoord: Live in de Wei
E: Hoe heetten de 6 spellen die op zondag gespeeld werden in 2019?
Spel 1: Voetjes van de Vloer
Spel 2: Balletje Balletje
Spel 3: Alle ballen verzamelen
Spel 4: Blij dat ik glij
Spel 5: De blinde sproeier
Spel 6: Door een ringetje te halen.
Je bent van 23 t/m 26 april 2020 van harte welkom tijdens
Concours Hippique Mierlo. Vier dagen lang topsport.
Een programma met vier Nederlandse Kampioenschappen
voor Springruiters. Maar ook alle ruimte voor de breedtesport,
van ponyruiter tot Nationaal. Gratis toegang, inclusief de overdekte
tribunes, een uitgebreid strodorp, een spetterende feestavond
en de voor CH Mierlo kenmerkende Brabantse gezelligheid,
maken van CH Mierlo een evenement dat ieder jaar weer
duizenden bezoekers verwelkomt.

F: Welk combinatienummer heeft van de Brabantse Cup op de zondag van CH Mierlo 2019 de derde
prijs gereden?

Antwoord: 810136MS
1.10 Feestavond Mierlose Dorpsquiz
De Mierlose Dorpsquiz organiseert voor de 4de keer de quiz. Dit jaar speelt band PROOST tijdens
de feestavond op zaterdagavond 2 november.
Maar weten jullie nog welke bands er voorgaande jaren speelden?

Band 2016: Super Sundays
Band 2017: STOOT
Band 2018: Q5 (New Style)
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2

Tweede
hands
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2.1

Tweedehandse winkeltjes
We hebben het vast allemaal wel eens gedaan, rondneuzen in een kringloopwinkel op zoek
naar mooie tweedehands spullen.
Van welke (kringloop)winkels zijn de volgende logo’s?

B

A

C

D

E

A: Tweede Zit en Zo Meubelen
B: Kringloop de Kempen
C: Het Goed
D: De Biebshop of De oude bieb
E: De grootste Bazaar
2.2 Nummertje 2
Het getal ‘twee’ is een getal dat we in de muziek vaak voorbij horen komen. Zowel in de
namen van artiesten en bands, net als in de nummers die zij maken.
Ga naar www.mierlosedorpsquiz.nl/muziekmeteentwee, welke artiest/band + nummer hoor je?

A: Artiest/band: U2
Nummer: Two hearts beat as one
B: Artiest/band: B2K (ft. P. Diddy)
Nummer: Bump, bump, bump
C: Artiest/band: Chainz (ft. Ariana Grande)
Nummer: Rule the world
D: Artiest/band: The beatles
Nummer: Two of us
E: Artiest/band: The doors
Nummer: Love me two times
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2.3 Ons Loesje
Wie kent ze niet, de befaamde uitspraken van ‘Loesje’. Sinds dit jaar hebben wij ons eigen Loesje in
de organisatie zitten.
Welke uitspraken hier zijn zelf verzonnen door onze Loes? Kruis ze aan.
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2.4 Marktplaats
Alles is te koop, tenminste als je het internet afstruint dan is er veel te koop.
Hele webshops, maar ook tweedehands spullen, goede spullen en natuurlijk wat minder goede spullen.
De Mierlose Dorpsquiz heeft een aantal spullen op marktplaats gezet.
Zodra je deze producten gevonden hebt moet je de persoon alleen maar een e-mail sturen.
Lees de opdracht goed en doe precies wat er gevraagd wordt. Niet goed betekent strafpunten.
Ga naar de volgende juiste producten op zoek op www.marktplaats.nl.
2019
A: 2 Kersen			Antwoordmap
C:

B: Fles Bavaria Bier		

D: Roze Flamingo

Als je alle producten hebt gevonden en een juiste mail hebt gestuurd,
dan heb je als het goed is 3 letters en 4 cijfers gekregen.
Plak deze aan elkaar en zet er achter ..........@outlook.com
Stuur een mail naar het goede mail adres en je krijgt het antwoord automatisch terug en schrijf
het antwoord hieronder op!

Antwoord: de Mierlose dorpsquiz is the most Cherry quiz you don’t want to miss
2.5 Tweede hans
Afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen van Bas en Hans, als zijnde deel van onze organisatie.
Helemaal missen kunnen we ze natuurlijk nog niet. En zeker niet wanneer één van deze namen bijna
letterlijk in onze quiz voorbij komt, tweede hands.

A: In 2018 is Hans prins geweest van carnavalsvereniging de Spruwwejagers. Hij heeft dit jaar carnaval
gevierd als ‘Prins Hans d’n Twidde’. Wie was de eerste Hans binnen deze vereniging?
Noem de naam van Prins Hans d’n Urste en in welk jaar hij het Spruwwerijk regeerde.

Naam Prins: Hans van Dijk

Jaar: 1996

B: Bas is al jaren actief bij DKJO. Hij maakt hier deel uit van het recreatieteam heren 1.
Plezier is belangrijk voor de heren recreanten van DKJO.
In welk jaar speelde het team HR1 in de eerste klasse en werden zij ook nog eens kampioen?
Jaar: 2007

C: Beide heren hebben moeite met stilzitten, zijn veel bezig en uiten hun creativiteit op verschillende
manieren. Sinds afgelopen jaar maken zij beiden deel uit van een andere stichting binnen ons dorp.
Bij welke stichting zijn Hans en Bas momenteel actief?

Stichting: Horrornacht Mierlo
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2.6 Kloffie en C0
Kloffie & Co is, al sinds oktober 2013, hét initiatief om kinderkleding bereikbaar te maken voor iedereen.
Hier dragen wij graag ons steentje aan bij. Kloffie & Co is momenteel gevestigd in Geldrop.
Voorheen maakten zij gebruik van 2 lokalen in de voormalige Johannesschool te Mierlo. Bij Kloffie & Co
kun je het hele jaar door zomer- en winterkinderkleding inleveren. Voor elk kledingstuk ontvang je
1 ‘Kloffie-punt’. Hiermee kan je vervolgens weer andere kleding uitzoeken.
Vandaag jullie kans ‘Kloffie en Co’ te helpen en ook nog punten verdienen! (win win situatie)
Doneer/lever met je team de volgende kledingstukken in:
Korte broek
Lange broek
Shirt met korte mouwen
Shirt met lange mouwen
Eén trui, vest of jas
Pyjama set, bestaand uit broekje en shirtje

Zie uitleg

De kledingstukken die ingeleverd worden moeten vallen onder de maat van 92 tot en met 176.
Bovenstaande kledingstukken kunnen ingeleverd worden voor punten in de quiz.
Mocht je Kloffie & Co nog een extra warm hart toedragen doneer hun dan ook een bigshopper waar je de
spullen in doet.
Mochten jullie meer kleding hebben in de eerder genoemde maten, dan zijn jullie altijd welkom om deze
mee in te leveren. Zorg er wel voor dat bovenstaand lijstje apart ingeleverd wordt.
De kledingstukken moeten tussen 20:00 en 22:00 uur zijn ingeleverd op het patronaat. Kledingstukken
worden meteen nagekeken door een Team van Kloffie & Co, je hoeft hier niet op te wachten.
2.7 Twee handen op één buik
Beeld met jullie team de volgende 5 spreekwoorden uit met 5 losse foto’s.
Voorwaarden van de foto:
- minimaal 5 teamleden staan op de foto.
- logo Mierlose Dorpsquiz + teamnummer
Spreekwoorden
A

Aan handen en voeten gebonden zijn

B

Vele handen maken licht werk

C

Zijn handen in onschuld wassen

D

IJzer met handen breken

E

De maan met de handen willen grijpen

Upload jullie foto’s voor 23:30
op jullie team pagina.
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2.8 Stand van het pand
Veel dingen gaan van hand tot hand en zo ook panden. Wanneer iets ‘van hand tot hand’ gaat wordt de
oorspronkelijke informatie niet altijd op de juiste manier, of helemaal niet, overgedragen. Dit heeft er voor
gezorgd dat het niet meer helemaal duidelijk is waarvoor de volgende panden eigenlijk gebouwd zijn.
Wat was de oorspronkelijke functie van deze panden?

A

B

C

D

E

F

A: Boerenleenbank

D: Secretarishuis

B: Brandweerkazerne

E: Nederlands Hervormde kerk

C: Gymzaal

F: Tramstation
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2.9 Tweede kamer/verkiezingen
De volgende vragen zijn de enige vragen in de quiz die ingevuld moeten worden met een rood
potlood. Dit lezen we ook altijd terug in het stemhokje.
Kleur het juiste antwoord in.

A: De Tweede Kamer vinden we in?
Amsterdam		Rotterdam
Den Haag		Utrecht

B: De Tweede Kamer is een onderdeel van?
De Nederlandse regering
Het Nederlandse Parlement
Het Nederlandse Kabinet
De Eerste Kamer

D: De voorzitter van de Tweede Kamer is?
Mark Rutte
Marianne Thieme
Khadija Arib
Geert Wilders

F: De persoon die na de verkiezing onderzoekt
welke partijen er eventueel met elkaar kunnen
gaan regeren noem je de...
formateur
informateur
lijsttrekker
minister-president

H: Verkiezingen voor de Tweede Kamer doen we
normaal gesproken...

C: In de Tweede Kamer zitten...
75 volksvertegenwoordigers
100 volksvertegenwoordigers
125 volksvertegenwoordigers
150 volksvertegenwoordigers

E: Wat is GEEN taak van de Tweede Kamer
Overleg voeren met de koning
Aannemen en afwijzen van wetten
Controleren van de regering
Instellen van Parlementaire
Enquêtecommissie

G: De koning leest de troonrede voor. Wat doet
hij met/door het voorlezen?
Hij opent hiermee het nieuwe werk-		
jaar van de Staten-Generaal
Hij vertelt wat de ministers allemaal
moeten gaan doen
Hij luistert wat de mensen in de zaal
allemaal te vertellen hebben
Hij kijkt naar alle mooie hoedjes van de
dames.

ieder jaar
iedere 4 jaar
elk schrikkeljaar
Als het kabinet ‘gevallen’ is
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2.10 Van alle martken thuis
Wanneer we kijken naar ‘tweede hands’ binnen ons dorp, kunnen we niet anders dan even denken aan de
vlooienmarkt die hier jaarlijks wordt georganiseerd.

A: Welke vereniging organiseert jaarlijks deze vlooienmarkt die wordt gehouden op dezelfde locatie als
onze feestavond?

Antwoord: Scouting Mierlo
B: Deze vlooienmarkt heeft in de afgelopen jaren een mooi jubileum
gehad. Een hoeveel jarig jubileum hebben zij gevierd?

Antwoord: 50 jaar
C: Welke andere vereniging hield eerder ook een vlooienmarkt,
te zien op deze foto?

Antwoord: De Kersepit
D: Op welke datum hield bovenstaande vereniging hun voorjaars-vlooienmarkt in 1999?
Antwoord: 11 april 1999
Wij hebben zelf verschillende bekende boeken gevonden tijdens een bezoekje aan een vlooienmarkt.
Herkennen jullie deze boeken? Vul de juiste woorden in op de juiste stukjes missende tekst.

E:

F:

G:

Waar zit je aan te denken? Vraagt hij. Ik schrik op uit mijn dagdroom. Ik ...[1]. Ik kijk gewoon naar de manier waarop je ...[2].
Hij trekt geamuseerd één wenkbrauw op. En? Zegt hij droogjes. Nu krijg ik echt een kleur. Je bent heel ...[3].
Nou, dank u wel, mevrouw Steele, zegt hij ...[4]. Hij gaat naast me zitten met een fles wijn in zijn handen. ‘Chablis?’
‘Graag.’ Neem wat van de ...[5], zegt hij met een zachte stem.

Woord 1: bloos

Woord 2: beweegt

Woord 4: plagerig

Woord 5: salade

Woord 3: Gracieus

Today was as ...[1] as ever. Professor Binns opened his notes and began to read in a flat drone like an old vacuum ...[2] until
nearly everyone in the class was in a deep …., occasionally coming round long enough to copy down a ...[3] or ...[4], then
falling asleep again. He had been speaking for half an hour when ...[5] happened that never happened before. Hermione put
up her hand. Professor Binns, glancing up in the middle of a deadly dull ...[6] on the International Warlock Convention of
1289, looked amazed.

Woord 1: boring

Woord 2: cleaner

Woord 3: name

Woord 4: date

Woord 5: something

Woord 6: lecture

Jules kwam dichterbij, legde een hand op haar schouder en ...[1] een blik in de kast. Hij mompelde in haar oor: ‘Kom Sarah,
kom mee’. Ze verzette zich uit alle macht, ze ...[2], schopte, ze gebruikte haar tangen en nagels tot het haar lukte de open
...[3] weer te bereiken. Achter in de kast zag ze een glimp van een roerloos, ...[4] lichaam, daarna zag ze het dierbare
gezichtje, zwart, onherkenbaar. Weer liet ze zich op haar knieën vallen en ze schreeuwde zo hard als ze kon, ze schreeuwde om haar moeder, om haar vader, ze schreeuwde om ...[5].

Woord 1: Wierp

Woord 2: krabde

Woord 4: opgekruld

Woord 5: Michel

Woord 3: kastdeur
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Wie niet
sterk is
moet slim
zijn
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3.1

Codekraker
Ergens in deze categorie zit een code verstopt. Denk creatief, let goed op en neem alle informatie in je op.
Misschien vinden jullie op deze manier de verborgen code.
Noteer de 4-cijferige code die jullie hebben gevonden:

Cijfercode: 4 6 5 7

3.2 Femme and fierce
Tot lang na de Tweede Wereldoorlog is de Nederlandse samenleving ingericht
op één ideaal: de man is kostwinner, de vrouw zorgt voor de kinderen en het
huishouden. Tegenwoordig is dit beeld veranderd. Ook de vrouw is steeds
vaker de kostwinner van het gezin.

A: Graag zien wij één man uit jullie team verkleed, passend bij dit
ideaalbeeld van vroeger, zoals te zien op deze foto.
Voorwaarden van de foto:
- Eén man staand achter het fornuis
- Meerdere potten pannen
- Pollepel
- Schort
- Rode pannenlap
Upload jullie foto voor 23:30
- logo Mierlose Dorpsquiz + teamnummer
op jullie team pagina.
Op 26 augustus 1789 werd de eerste Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger bekendgemaakt.
Deze verklaring vormde gedeeltelijk de inspiratie voor vrouwen om op te komen voor vrouwenrechten.
Het feminisme als beweging, komt voort uit deze inspiratie en uit de waarden vrijheid, gelijkheid en
broederschap uit de tijd van de Verlichting en de Franse Revolutie.

B: Welke historische gebeurtenis wordt gezien als het echte begin van de Franse Revolutie?
Wat is de naam van deze gebeurtenis en op welke datum + jaartal heeft dit plaatsgevonden?
Naam: De bestorming van de Bastille

Datum: 14 juli 1789
C: Aletta Jacobs had een grote rol binnen het feminisme in Nederland. Zij was de eerste vrouwelijke student
die een universitaire studie succesvol afrondde. Echter was zij niet de allereerste vrouwelijke studente.
Wie was dit wel?
Antwoord: Anna Maria van Schurman

D: Na het overlijden van de man van Aletta Jacobs stortte ze zich nog meer op de rechten van de vrouw.
Samen met een groep andere feministen richtte ze een vereniging op, waarvan Jacobs voorzitter werd.
Wat is de naam van deze vereniging?
Antwoord: Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVVK)

E: Mierlo kent een van de eerste vrouwelijke burgemeesters van Nederland.
Wat is de naam van deze burgemeester en de hoeveelste vrouwelijke burgemeester van Nederland was zij
Naam: Johanna Henrica (Jo) van Lokven

Hoeveelste: Tiende burgemeester van Nederland
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3.3 Samen Sterk
Dit jaar zijn we een samenwerking aangegaan met de Dorpsquiz Heeze. Goed contact is hierin belangrijk,
want samen staan we sterk. Nu willen wij weten of jullie als team ook goed zijn in het leggen van
contacten en wellicht onderhouden hiervan. Leg contact met deelnemers van de Dorpsquiz Heeze en
geef antwoord op de volgende vraag.
Wat is het antwoord op vraag 18 van de Dorpsquiz Heeze 2019?

Antwoord: 208 weken
3.4 Sterk werk
Bij wedstrijden in Strongman, ofwel Sterkste Man, is het de bedoeling om erachter te komen wie de
sterkste is, door het lichaam te testen met verschillende krachtoefeningen over een breed spectrum.
Welke onderdelen/oefeningen zijn te zien op de volgende afbeeldingen?

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

Loglift/log press

A:
B:
C:
D:

Yoke walk
Truck pull
Atlas Stones

E:
F:
G:
H:

Powerliften

Yoke Race
Tire en bierfust medley
Car deadlift

I: Wie zijn de winnaars, de top 3, van de sterkste man ter wereld in 2019?
1 : Martins Licis
e
2 : Mateusz Kieliszkowski
e
3 : Hafþór Júlíus Björnsson
e
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J: Welke sterkste man van Nederland zie je op deze foto?
Antwoord: Ab Wolders
K: In welke serie speelt de sterkste man ter wereld van 2018?
Antwoord: Game of Thrones
L: Wat is de naam en bijnaam van dit karakter in bovengenoemde serie?
Naam: Gregor Clegane
Bijnaam: The Mountain
3.5 Wie wil slim worden moet sterk zijn
Wie niet sterk is moet slim zijn… Dit kunnen wij allen vanuit
verschillende invalshoeken bekijken en dat neemt dan ook niet
weg dat de meningen hierover verdeeld zullen zijn.
Via onderstaand gedicht willen wij de visie van een anonieme
schrijver met jullie delen.
Lees het gedicht zorgvuldig en beantwoord de volgende vragen.

A: Welke zinnen ontbreken, op de volgende plaatsen, in dit gedicht?
Alinea 2 regel 2
Antwoord: Wie niet rijk is moet mooi wezen
Alinea 4 regel 4
Antwoord: Wie slim is moet niet sterk wezen
Alinea 6 regel 1
Antwoord: Wie wil jong worden moet rijk zijn

B: Hoe vaak komt de letter “e” voor wanneer het gedicht helemaal af zou zijn?
Antwoord: 110 keer
C: Hoe vaak komt de letter “i” voor wanneer het gedicht helemaal af zou zijn?
Antwoord: 108 keer
D: Welke worden komen het vaakst voor wanneer het gedicht helemaal af
zou zijn?
Woord 1: Wie
Woord 2: Moet

*
wie niet sterk is moet slim wezen
wie niet slim is moet mooi wezen
wie niet mooi is moet rijk wezen
wie niet rijk is moet jong wezen
wie niet jong is moet rijk wezen
...............................................................................
wie niet mooi is moet slim wezen
wie niet slim is moet sterk wezen
wie sterk is moet niet slim wezen
wie slim is moet niet mooi wezen
wie mooi is moet niet rijk wezen
wie rijk is moet niet jong wezen
wie jong is moet niet rijk wezen
wie rijk is moet niet mooi wezen
wie mooi is moet niet slim wezen
.................................................................................
wie wil sterk worden moet slim zijn
wie wil slim worden moet mooi zijn
wie wil mooi worden moet rijk zijn
wie wil rijk worden moet jong zijn
.....................................................................................
wie wil rijk worden moet mooi zijn
wie wil mooi worden moet slim zijn
wie wil slim worden moet sterk zijn

*

E: Welke worden komen het minst vaak voor wanneer het gedicht helemaal
af zou zijn?
Woord 1: Sterk
Woord 2: Jong
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3.6 Les op het Spangalis College
SpangaS is een Nederlandse jeugdserie, gemaakt door de KRO-NCRV. De televisieserie draait om de levens van
een groep leerlingen op het Spangalis College. Ze maken van alles mee, wat er op het voortgezet onderwijs
kan gebeuren. SpangaS telt al vele verschillende afleveringen. Eén van deze aflevering heeft de titel
‘wie niet sterk is moet slim zijn’. Deze is te bekijken via onderstaande link.
https://www.zapp.nl/spangas/gemist/KN_1704050

A: In de aflevering komen verschillende letters naar voren. Welke letters zien jullie individueel voorbij
komen of worden specifiek benoemd? Let op, met ‘individueel en specifiek’ wordt een afzonderlijke
letter bedoeld. Deze letter is niet in verband met andere letters en is geen deel van een woord.
Wanneer een specifieke letter voor de tweede keer in beeld komt, hoef je deze niet meer te noteren,
alleen de eerste keer telt. De groepsfoto in de intro, de karate-kreten en ‘volgende week in…’ worden
niet meegenomen in deze opdracht.

ZC L A N D S
B: Wie ontving het letterlijke advies ‘wie niet sterk is moet slim zijn’?
Antwoord: Jackie
3.7 Match the muscles
Of de volgende mannen slim zijn kunnen wij niet beoordelen, maar sterk zijn ze zeker. Zo aan de foto’s
te zien lijkt er ons geen twijfel over mogelijk dat er veel kracht in deze mannen schuil gaat. Zijn jullie in
staat om de volgende mannen aan hun uiterlijke kenmerken te identificeren.
e
d
rden op
Antwoo pagina!
e
volgend

Noem de volledig voor- en achternaam.

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:
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A:
B:
C:
D:

Rico Verhoeven
André Hazes

Frank Lammers
Wesley Sneijder

E:
F:
G:
H:

Cristiano Ronaldo

Eddy (Brace Rashid) MacDonald
Zac Efron
Wayne Siebenga

3.8 Met de neus in de boeken
Kennis is op vele manieren te vergaren, maar beter gebundeld dan in een boek kan eigenlijk bijna niet.
Door de jaren heen hebben jullie verschillende filmpjes van de Mierlose Dorpsquiz voorbij zien komen.
Hier zijn verschillende thema’s aan bod gekomen. Denk aan een nieuwsuitzending, expeditie Robinson,
maar ook: wie is de mol?

A: In dat laatst genoemde filmpje komt één boek duidelijk naar voren. Noem de titel en ondertitel van dit
boek.

Titel: Mierlo van oorsprong tot heden
Ondertitel: Overzicht van de geschiedenis van Mierlo.

B: De bieb van Mierlo maakt deel uit van bibliotheek Dommeldal. Deze kent verschillende vestigingen en
daarbij ook verschillende diensten. Wat is de naam van de dienst die is opgericht voor dementerenden
en hun naaste betrokkenen?
Antwoord: Dementheek

C: Ook de bibliotheek gaat met de tijd mee. Zo kun je online een aanvraag indienen. Wanneer bibliotheek
Dommeldal dit materiaal zelf in de collectie heeft ontvangt u een mailtje wanneer het gereserveerd is
en/of klaarligt. Echter valt niet altijd alles onder de eigen collectie. De aanvraag en het transport worden
dan geregeld. Door wie wordt dit gedaan en wat voor vergoeding hangt hier aan vast?
Antwoord: Door Aanvragen, vergoeding van 2,50 euro (Soms ook leengeld voor materiaal).
Mocht iemand van jullie boeken over oud Mierlo al eens doorgebladerd hebben. Dan zijn jullie vast wel
eens wat informatie over de tram in Mierlo tegengekomen. In het begin van de 20e eeuw ging er door
Mierlo namelijk nog een paardentram. Deze tram was maar beperkt te gebruiken voor een klein aantal
mensen en was niet al te groot. Daarom werd er gezocht naar een oplossing en die werd er gevonden
in een stoomtram.

D: Voor de aanleg van de tramlijn was natuurlijk geld nodig. De gemeenten die aan de lijn lagen moesten
gezamenlijk 28.000 gulden aan subsidie verstrekken. Hoeveel kwam daarvan van de gemeente Mierlo?

Antwoord: 6.000 gulden
E: Los van de 28.000 gulden aan subsidies was het totale bedrag voor de aanleg veel hoger.
Wat was het totale bedrag?

Antwoord: 400.000 gulden
F: Op welke datum werd deze tramlijn geopend?
Antwoord: 10 januari 1906
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G: Waar staat de afkorting ‘TEG’ voor?
Antwoord: Tramweg-Maatschappij Eindhoven-Geldrop
H: Mierlo had ook een station, maar in welke straat heeft deze gelegen?
Antwoord: Dorpsstraat
I: Op welke datum werd de tramlijn gesloten voor personenvervoer?
Antwoord: 15 mei 1935
J: Het enige wat nog is overgebleven van de tram is de oude trambrug over het Eindhovens kanaal.
Tegenwoordig heeft het weer een functie, maar welke is dat?
Antwoord: Verblijfplaats voor vleermuizen

3.9 Slimme vogels
Op de tv en in de boeken komen verschillende professors voorbij. Onze vraag is dan ook, wat is de naam
van het personage dat je ziet. Wij vragen hierbij niet om de bijnamen van de professors, maar om de
volledige naam van deze personages. Benoem daarnaast uit welke serie, strip of film(reeks) deze
professor komt.

A:

B:

C:

D:

E:

A: Naam: Professor Barabas
Waarvan: Suske en Wiske
B: Naam: Sergio Marquina
Waarvan: La casa de papel
C: Naam: Sybill Trelawney
Waarvan: Harry Potter
D: Naam: Sherman Klump
Waarvan: The nutty professor
E: Naam: Professor Charles Francis Xavier
Waarvan: Marvel Comics
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3.10 Puzzelen maar!
De legpuzzel is rond 1750 ontstaan. In Nederland werd deze ‘legpuzzel’ in eerste instantie een legkaart
genoemd. Deze legkaarten werden gebruik als leermiddel voor kinderen bij bijvoorbeeld het aanleren van
woorden, vormen en kleuren. Ondertussen zijn er ontelbare soorten puzzels en wat blijkt is dat het maken
van puzzels niet alleen goed is voor kinderen, maar ook volwassenen hebben er baat bij. Zo verbetert het
maken van een puzzel je geheugen. Het stimuleert je vindingrijkheid en je maakt het ‘geluksstofje’,
dopamine aan. We zien dat aan de ene kant dat een puzzel onze hersenactiviteit activeert, maar aan de
andere kant helpt het ons juist ook met ontspannen.

A: In de tas die door jullie teamcaptain is meegenomen, vinden jullie een legpuzzel.
Maak deze puzzel en lever deze samen met jullie quizmap in. De puzzel moet vastgeplakt worden op
een groot karton en op de achterkant moet jullie teamnaam en nummer gezet worden.

B: Op welke datum werd de officiële foto, gebruikt voor deze opdracht op de facebook pagina van de
Mierlose Dorpsquiz geplaatst?

Antwoord: 7 april 2019
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4

Gruun
Vingers
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4.1

Gruun logootjes
Vaak zie je icoontjes, symbolen of uitingen voorbij komen waar je eigenlijk helemaal geen weet van hebt,
Zo komt er op elke verpakking een rond symbooltje met 2 pijltjes voor.

A: Hoe heet dit symbool?
Antwoord: der Grüne Punkt (de groene punt) (the green dot)
B: Plak hier 3 uitgeknipte symbolen van vraag A van een verpakking op.

C: Elk jaar komt er een lijst met de 50 groenste merken wereld wijd. Tussen deze 50 logo’s zit er in
2013 maar 1 merk waarbij het logo daadwerkelijk groen is. Welk merk is dit?
Antwoord: Starbucks

D: Heineken is wereldwijd een van de grootste biermerken. Hun groene letters met de rode ster is een
merk dat iedereen herkent. Wie ontwierp de letters van Heineken?
Antwoord: Lucas de Groot

E: Wat is de naam van deze onderstaande groene apps.
2:

1:

3:

1: Duolingo
2: Exify
3: Nextdoor

4:

5:

6:

4: Plantsnap
5: The Fork
6: Yousician

4.2 Wicked Witch of West
Misschien ken je haar uit de film ‘The wizard of Oz’ of uit de muscial ‘Wicked’.
De groene heks die door middel van een emmer water zou smelten!
Verkleed een teamlid als groene heks,
hij/zij heeft de volgende kenmerken:
•
•
•

Groen gezicht
Zwart gewaad met heksenhoed
Heksenbezem

Zorg dat jullie heks om
21.00 uur bij Kindcentrum, Haver 13
aanwezig is!
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4.3 Gruun bumkes
We hebben nog al eens wat bomen in Mierlo, soms hebben we er last van
maar in de lente als de groene blaadjes weer uitkomen worden we er toch
weer vrolijk van. Pak je bomenboekje er maar bij!
Wat voor soort boom geven we aan met het rode kruisje ergens in Mierlo?
We zijn op zoek naar de eerste Latijnse naam.

A

B

C

D

E

F

A: Aesculus

D: Metasequoia

B: Fagus

E: Platanus

C: Juglans

F: Robinia
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4.4 Strabrechtse Heide
Een van de grootste heidegebieden van Nederland is de Strabrechste Heide. Tot een aantal jaar geleden had
Mierlo ook een stuk in bezit. De oude gemeentegrens liep in een punt naar het zuiden waar het uitkwam op
een plaats waar meerdere gemeenten bij elkaar kwamen.

A: Wat was de naam van de boom op de plaats waar de gemeente samenkwamen?
Antwoord: Hoenderboom
B: Welke gemeente kwamen hier samen?
Antwoord: Heeze, Maarheeze, Someren, Lierop, en Mierlo.
C: Door grenscorrecties tussen Mierlo en Heeze is het gedeelte heide wat Mierlo bezat naar de

gemeente Heeze-Leende gegaan. Hoeveel hectare heide had Mierlo voor die grenscorrecties?
Antwoord: 300

D: Vroeger sprak men in Mierlo niet over de Strabrechtse Heide. Men had een andere naam voor de
heide. Wat was die naam?
Antwoord: Verste Heide

E: In 2010 brak een grootse brand uit. Welke datum was dit?
Antwoord: Vrijdag 2 juli 2010
F: Er is die dag meteen een blushelikopter ingeschakeld. Hoe wordt deze blushelikopter genoemd?
Antwoord: Eurocopter Cougar AS 532U2 (cougar allen tellen we ook goed)
G: Deze helicopter bluste de Strabrechtse Heide met een Bambibucket. Deze Bambibucket kan 2500 liter
water per keer meenemen. Welk waterinnamepunt wordt aangewezen tijdens de brand?
Antwoord: Zuid-Willemsvaart

H: Om hoe laat exact schaalt de Operationeel Leider in overleg met de voorzitter van de

veiligheidsregio naar GRIP-4? Deze melding kwam 1 minuut later aan op de meldkamer.
Antwoord: 16.38 uur
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4.5 Gaybrapaden
In vele steden over de hele wereld komen zebrapaden voor in de regenboog kleuren, ook wel
gaybrapaden genoemd. Dit om aandacht te vragen voor diversiteit en acceptatie van de
LHBT-gemeenschap.
In welke stad of dorp kan je over dit gaybrapad lopen?

A

B

C

D

E

F

A: Castricum

D: Ijmuiden

B: Dieren

E: Helmond

C: Hoofddorp

F: Zaandam
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4.6 Groene beestjes
Gewoon een simpele opdracht, welk dier zie je?
Schrijf de juiste naam op. De dierennamen hebben allemaal iets gemeen.
Om het wat makkelijker te maken geven we wat letters weg!

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:

C H A M Ä L E O N
F I SS C H
F R O S C H

P A P A G E I

R A U P E
S C H I L D K R Ö T E

S C H L A N G E

S C H M E T T E R L I N G
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4.7 Monopoly
Monopoly is het best verkochte bordspel over de hele wereld. Met maar liefst meer dan 2000 soorten
over de hele wereld, is de kans groot dat jullie een ‘speciale editie’ in de kast hebben liggen.

A: Welke Disneystraat ontbreekt hier?

A:

Antwoord: Belle en het beest
B: Welke straat missen we hier bij de FIFA WK
2006 editie?

Antwoord: Frankrijk
C: Wat klopt niet aan de afbeelding C?
Antwoord: Bond Street en Oxford street
zijn omgedraaid.

B:

D: Wat is de Hypotheekwaarde van Smaragden
Laguna?

Antwoord: $ 160000
E: Welke attractie van de Efteling missen we hier?
Antwoord: Baron 1898
F: Hoeveel M kost een hotel aan de Coolsingel
Rotterdam in de Valsspelers Editie 2017?
Antwoord: 800

C:

D:

E:

F:
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4.8 Boerderijkes van vruuger
Bij het verbouwen van gewassen hebben de boeren ook vaak groene vingers nodig. Vroeger stond Mierlo
vol met boerderijen. Tegenwoordig zijn het er een stuk minder.
In welke straat waren deze boerderijen te vinden?

A

B

C

D

E

F

A: Doornweg (huidig Brandevoort)

D: Oudvensestraat

B: Stepekolk

E: Broekstraat

C: Overakker

F: Schutseboom (huidig Brandevoort)
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4.9 Het groene doek
Ze hebben het wel altijd over het witte doek, maar vandaag de dag kan je het beter het groene doek
noemen. Films worden gemanipuleerd met een greenscreen. Daar weten de meeste van de volgende
vragen wel meer van.

A: Deze ‘groene’ musical actrice speelde een mini rol in de FOX serie over een groep jongeren die
een (show)koor begint op een High School. Wat is haar naam in deze televisie serie?
Antwoord: Shelby Corcoran

B: Deze groene amfibie heeft zelfs een ster op de Walk of Fame in Los Angeles.
Tussen welk twee sterren ligt deze hand gevulde personality?
Ster 1: Jackie Chan
Ster 2: Vince McMahon

C: Deze oorspronkelijk stripheld zou een inspiratie van Frankenstein en DR. Jekyll & Mr. Hyde zijn.
Over welke stripheld hebben we het?

Antwoord: The Hulk
D: 日野重文 ,is de ontwerper van een groene draak, welke groene draak?
Antwoord: Yoshi
E: Deze Jack Russel speelde in 1994 een film met als naam Max. Over welke film hebben we het?
Antwoord: The Mask
F: Jimmy Neutron: Boy Genius & Monster Inc. waren 2 van de 3 genomineerden in een prijs die voor dat

jaar als eerste uitgereikt ging worden. Welke film was nog meer voor deze eerste prijs genomineerd?

Antwoord: Shrek
G: Deze kleurrijke ‘suikerspin’ familie is bij vele op de buis geweest. Hoe heet het groene gezinslid?
Antwoord: Barbalala
H: Honden zijn erg populair in films, maar Max het bruine hondje van deze chagrijn heeft het rond
december erg druk. Over welke chagrijn hebben we het?

Antwoord: The Grinch
I: Door vele boeken en films is Peter Pan bekend geworden. Het ondeugende mannetje met zijn groene
maillot en zijn groene lange shirtje. Tijdens de Disneyfilm landen Peter, Wendy, Jan en Michiel op de
grote wijzer van de Big Ben. Hoe laat landen ze op deze wijzer?

Antwoord: 20:15 (kwart over 8)
J: Deze groene ‘vuilnisbakkenras’ is bekend bij kinderen. Over wie hebben we het?
Antwoord: Oscar the Grouch - Oscar Mopperkont
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4.10 Wiedewiedewiet
Gruun vingers zit niet alleen in een goede bewegende hand, maar ook in de pols. Er is namelijk ook een
speciaal biertje voor deze lekkere versnapering met een cannabissmaak.

A: Hoe heet dit biertje dat gebrouwen is in Bayern, Duitsland?
Antwoord: Cannabia (Bier)
B: Hoeveel procent alcolhol zit er in dit biertje?
Antwoord: 5 %
C: Hoeveel inwoners heeft het betreffende dorp/stadje volgens Wikipedia?
Antwoord: 57 0
Misschien staat je garage of zolder er mee vol, maar weten jullie deze multiple gok vragen over die
wietplantjes?

D: Cannabis kan ook gegeten worden.
Welk extra risico brengt dit met zich mee?
Dat de gebruiker snel teveel neemt.
Dat de gebruiker de effecten niet voelt.
Dat er meer schadelijke stoffen in het lichaam vormen.
Dat je darmen ernstig beschadigd raken.

E: In hoeveel procent van de Nederlandse
gemeenten is er ten minste één coffeeshop?
± 15%
± 25%
± 35%
± 65%

F: Bij wietplantjes heb je zoals bij vele plantjes de mannelijke als de vrouwelijke variant.
Vul het juiste vakje in.

Mannelijk
Vrouwelijk

Mannelijk
Vrouwelijk
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5

BEESTENBOEL
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5.1

Caviarace
Wie was er vroeger geen fan van, de caviarace met André van Duin? Het is helemaal niet zo moeilijk.
Je neemt een mooie grote bak met 4 doorgangen, wat schotjes onderweg om de boel een beetje
ingewikkeld te maken en natuurlijk 2 cavia’s. Ook ons leek het leuk om terug te gaan naar deze geweldige
tijd en we besloten onze cavia’s kennis te laten maken met deze unieke ervaring.
Ga naar www.mierlosedorpsquiz.nl/beestenboel en bekijk de filmpjes waarin cavia’s door de bak hun weg
weten te vinden. En probeer de onderstaande vragen te beantwoorden.
RACE 1
A: Welke cavia gaat als eerste door een poortje?
Antwoord: De zwarte

B: Door welk poortje besluit de zwarte cavia te gaan?
Antwoord: Poortje 1
RACE 2

C: Gaat de zwarte cavia wel of niet door het poortje?
Antwoord: Niet
RACE 3

D: Door welk poortje loopt de zwarte cavia naar binnen?
Antwoord: 2

5.2 De magische eenhoorn en zijn vriendjes
Voor de volgende opdracht mogen jullie (weer) de verkleedkist in.
Maak een foto met daarop 4 personen uit je team die verkleed
en/of geschminkt zijn als dier. 1 van jullie moet verkleed zijn als
eenhoorn de andere 3 mogen een dier zijn naar eigen invulling.
Eisen van de foto:
- 1 teamlid verkleed als een eenhoorn
- 3 teamleden verkleed als verschillende dieren.
- logo Mierlose Dorpsquiz + Teamnummer

Upload jullie foto’s voor 23:30
op jullie team pagina.
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5.3 Beestachtige personages
In Belle en het beest blijkt het beest toch een heel goedaardig karakter te hebben. Het echte beest in deze
film is echter Gaston. Die, hoe dan ook, met Belle wilde trouwen.
Wat is de naam van onderstaande personages, en in welke film of serie komen ze voor.
A:

B:

C:

D:

E:

F:

A: Naam: (Madame) Medusa
Waarvan: Reddertjes

D: Naam: Harvey Dent / two face
Waarvan: Batman the dark night

B: Naam: Moeder Gothel
Waarvan: Rapunzel / Tangled

E: Naam: Walder Frey
Waarvan: Games of thrones

C: Naam: De Baron
Waarvan: Bassie en Adriaan

F: Naam: Alma Coin
Waarvan: The Hunger Games: Mockingjay 1&2

5.4 Haak maar raak
Een ‘beestenboel’ kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. Een bende, chaos, grote rommel,
troep en wanorde. We kunnen dat gevoel allemaal wel. Als iets even niet meezit, je huis niet is opgeruimd
of het bedenken van een oplossing niet lukt. Een beestenboel op verschillende manier, in huis, op het werk,
maar ook in je hoofd. Niets is op dat moment zo belangrijk als ontspanning. Nu ontspant ieder zich op zijn
of haar eigen manier, maar vandaag vragen wij jullie om je te richten op het haken. Uit onderzoek is
namelijk gebleken dat haken erg goed is voor je mentale gezondheid.
Ga naar www.mierlosedorpsquiz.nl/haakpatroon en download
de PDF met daarin de uitwerking van een haakpatroon.
Lever het haakwerkje in, in de tas samen met de quizmap
en jullie antwoorden.
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5.5 Uitje
Voor deze opdracht word 1 teamlid om 19.30 uur verwacht op het Molenplein.
Zorg dat je niet te laat bent voor dit beestachtig uitje.

1 teamlid
19:30 uur
Molenplein
5.6 Pokémon GO
Voor deze opdracht heb je de Pokémon GO app nodig op je telefoon.
Op verschillende plaatsen in Mierlo is het een gezellige beestenboel en zijn er verschillende Pokémon te
vangen. Je ziet ze op verschillende plekken voorbij komen. Van de speeltuinen tot het hertenkamp. De
opdracht voor jullie is dan ook om met de AR modes binnen de Pokémon GO app een ‘beest’ uit de app te
vangen.

A: Maak een foto in de Pokemon Go app en zorg ervoor dat je via de AR modes een Pokémon laat zitten
op jullie logo+teamnummer. Bij afbeelding A zien jullie een voorbeeld hiervan.

A
B: Maak een foto van een teamlid verkleed als Ash Ketchum.
De hoofdpersoon uit de gelijknamige televisieserie Pokémon.
Eisen van de foto:
Een teamlid verkleed als Ash met:
- Een pet
- Blauwe blouse
- Handschoenen zonder vingertoppen
- Logo Mierlose Dorpsquiz met teamnummer
- Pokébal in de hand
- logo Mierlose Dorpsquiz + teamnummer

Upload beide foto’s voor 23:30
op jullie team pagina.
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5.7 Dagje in de dierentuin
Om dieren in levende lijve te ontmoeten kun je ver weg op vakantie gaan met het risico dat je
de Big Five toch niet te zien krijgt. Of je gaat gewoon naar de dierentuin.
Van welke dierentuinen zie je hieronder de plattegrond afgebeeld?

A

B

C

D

E

F

A: Naam: Central Park Zoo

D: Naam: Omoriyama Zoo

B: Naam: Zagreb Zoo

E: Naam: HellenthalGreifvogelstation & Wildfreigehege

C: Naam: DierenPark Amersfoort

F: Naam: GaiaZoo

Mierlo beschikt ook al een aantal jaar over een mooie dierentuin. Maar wat weten jullie hier eigenlijk van?

G: Dierenrijk is geopend als ‘Dierenrijk Europa’. Dit omdat er bij de opening alleen Europese dieren te zien
waren. In welk jaar is de naam veranderd naar Dierenrijk?
Antwoord: 2007

H: Hoeveel dierensoorten zijn er te vinden in Dierenrijk?
Antwoord: 96
I: Dierenrijk werd in 2004 door een burgemeester geopend, maar door welke burgemeester was dit?
Antwoord: Eindhovens burgemeester Alexander Sakkers
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5.8 Het hertenkamp
In een van de vorige vragen is het al even voorbij gekomen, het Hertenkamp van Mierlo. Iedereen zal er
wel eens zijn geweest, in ieder geval één van jullie, wanneer jullie al bezig zijn geweest met opdracht 6.
Even boodschappen in het dorp, een stukje wandelen, samen met opa en oma. Je komt er al snel bij uit.
Het Hertenkamp gelegen bij de Molen.

A: Vroeger was er naast het Hertenkamp bij de Molen nog een ander Hertenkamp. Waar lag deze?
Antwoord: Heer van Scherpenzeel (heusch)weg - Langs Bethanië
B: Wanneer werd de schuur van het hertenkamp bij de molen voor het laatst vernieuwd?
Antwoord: 2008
C: Wat was de reden van de vernieuwing?
Antwoord: Brand, Brandstichting
D: Het nog bestaande hertenkamp bij de molen was vroeger veel groter. Wanneer is deze verkleind?
Antwoord: 1992
E: Het Hertenkamp, zoals we dat nu kennen, ligt nog altijd naast de molen.
Het middelpunt van ons centrum.
Zet de volgende foto’s in de juiste volgorde van datering. Van oudste (1) naar nieuwste (6) foto.

5

1

4

3

2

6
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5.9 Paardensprong
In de categorie Beestenboel mag de paardensprong puzzel natuurlijk niet ontbreken. De puzzel is
gebaseerd op de paardensprong zoals het schaakstuk “paard” zich voortbeweegt over het schaakbord.
De startletter is steeds in de linker bovenhoek. Als je door op de juiste manier door het vierkant springt
komt er een woord tevoorschijn.

A:

B:

C:

D:

E:

A: DORPSQUIZ

F:

B: Buiten beschouwing gelaten
C: HONDENLOSLOOPGEBIED
D: DIERENAMBULANCE
E: POSTDUIF RINGEN
F: CONCOURS HIPPIQUE NEDERLANDS
KAMPIOENSCHAP SPRINGEN
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5.10 Hallo meneer de uil
Wie kent ze niet, Meneer de Uil, Juffrouw Ooievaar, Lowieke de Vos en ga zo nog maar even door.
Je kent ze wel, de bewoners van het Grote Dierenbos. Van februari tot en met april konden we bij de
PLUS sparen voor enkele van deze figuren, als zijnde een handpop.

A: Plak hier een zegel van de desbetreffende spaaractie.

In 1985 werd Zaza Zebra geïntroduceerd in de wereld van de fabeltjeskrant.
Zaza Zebra vertegenwoordigt hiermee de Derde Wereld in het Grote Dierenbos.

B: Door middel van welke samenwerking is dit karakter ontstaan?
Antwoord: (Oxfam) Novib en de Fabeltjeskrant
C: Tijdens deze specifieke samenwerking zijn er naast Zaza Zebra nog twee karakters geïntroduceerd.
Welke karakters zijn dit?
Antwoord: Chico Lama en Mister Maraboe

D: Zoals eerder genoemd, vertegenwoordigden deze karakters de Derde Wereld in het Grote Dierenbos.
Hoe werd dit ‘element’ ook wel genoemd?
Antwoord: Het minderhedenelement van het Grote Dierenbos

E: Plaats de volgende gebeurtenissen in chronologische volgorde
1. Introductie Zaza Zebra en start tweede serie
2. Verkiezing tot het beste kinderprogramma van de 20ste eeuw.
3. Eerste aflevering Fabeltjeskrant.
4. De Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbosspelen
5. Het ontwerpen van Meneer de Uil
6. Het beschikbaar stellen van de eerste reeks aflevering op Netflix.
7. Totaal aantal aflevering staat op 1640.
8. 50-jarig jubileum van de fabeltjeskrant
9. Terugkeer van het programma op de zondagmiddag
10. Een nieuwe originele musical gebaseerd op deze televisieserie.

Oudste

5

3

9

1

7

2

10

8

4

6

Jongste
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De fabeltjeskrant bleek een groot succes. Meneer de uil verzamelde langzaamaan een groep trouwe
‘kijkbuiskinderen’. Het succes van de fabeltjeskrant was groter dan in eerste instantie werd gedacht.
Zo werd het programma aan meer dan veertig landen verkocht. Wat niet voor iedereen bekend is,
is dat de fabeltjeskrant in eerste instantie bedoeld was als vervanging voor een populaire kinderserie.
Als het aan ons ligt, kunnen we toch wel zeggen dat De Fabeltjeskrant deze verwachtingen duidelijk
heeft overstegen.

F: Hoe heette de populaire kinderserie waarvoor De Fabeltjeskrant als vervanging diende?
Antwoord: Pipo de clown
G: De fabeltjeskrant is niet de enige serie of film waar dieren de hoofdrol hebben. Wat is de naam van de
serie die je ziet op onderstaande afbeelding:

Antwoord: Beestenbos is boos
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6

Verborgen
Gebreken
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6.1

Braille
Braille is een speciaal voor blinden ontwikkeld lees- en schrijfalfabet. Als je niet weet hoe je dit moet
lezen, kost het je redelijk wat tijd om het de ontcijferen.
Welke correcte zin staat hieronder?

Antwoord: Het braille schrift is behoorlijk ingewikkeld.
6.2 Verborgen tekens
Los de volgende rebus op:

Antwoord: Van Vlerken - Uw adres voor kwaliteit occasions en hoogstaande service!
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6.3 Drugspand
De gemeente Geldrop-Mierlo treedt voortaan streng op bij het ontmantelen van een drugspand.
Afgelopen jaren zijn er dan ook verschillende panden voor bepaalde tijd gesloten. Met deze maatregel
hoopt de gemeente overlast in de toekomst te voorkomen.
In de periode van 1 januari tot 30 augustus 2019 zijn in Mierlo panden gesloten. In welke straat was dit,
welke datum en wat werd er in deze panden aan drugs aangetroffen? (op de begane grond en op de eerste verdieping)

Pand A: Kastanje

Pand B: Lisdodde

Datum A: 9 juli 2019

Datum B: 16 juli 2019

Wat A:

664gram gedroogde henneptoppen

Wat B:

358 hennepplanten

6.4 Botbreuken
Net zoals Prins Leroy afgelopen jaar, lopen jaarlijks duizenden mensen botbreuken op.
Voor het blote oog onzichtbaar maar duidelijk te zien met röntgen straling.

A: Wat is de medische term voor de botbreuk (figuur A) die je hieronder ziet?
Antwoord: Fractuur basis metatarsale2 en 3 met subluxatienaar lateraal.
B: Wat is de medische term voor de botbreuk (figuur B) die je hieronder ziet?
Antwoord: Supracondylaire humerus fractuur (rechts)
A:

B:
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C: Van welk deel van het menselijk lichaam (foto C) zie je op onderstaande foto?
Antwoord: Kaak

Met röntgenstralen zijn niet alleen botbreuken en of afwijkingen te zien maar ook lichaamsvreemde
onderdelen worden zichtbaar.

D: Wat zie je op onderstaande foto’s (foto D)?
Antwoord: Spiraaltje
E: Van welk deel van het menselijk lichaam (foto E) zie je op onderstaande foto?
Antwoord: Bekken
D:

E:

F: Op foto F zien jullie een Os triquetrum fractuur linker pols, geef met een RODE pijl op het plaatje aan
waar de breuk precies zit.
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6.5 Ministeck
Op het moment dat er nieuwbouw gepleegd wordt in Mierlo is de heemkunde graag van de partij om te
kijken of er nog oudheden uit de bodem tevoorschijn komen. Zo is bij de aanleg van het columbarium op
het kerkhof in 1996 een oude waterput opgegraven. Dat brengt ons bij de volgende opdracht.
Maak met ministeck een waterput zoals in het voorbeeld hier te zien is.
Maak hierna een foto en upload deze op jullie teampagina.
Eisen van de foto:
- Put moet opgebouwd zijn uit
minimaal 10 metsellagen.
- Dakje.
- Emmertje.
- Logo Mierlose Dorpsquiz + teamnummer.

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

6.6 Woordzoeker
Wat is de oplossing van deze woordzoeker?

Antwoord: De oplossing is onthuld
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6.7 Ik moest kloppen....
Ik moest kloppen want de bel doet het niet. Dat is een uitspraak die iedereen wel kent, maar er zijn ook
huizen zonder bel maar met een klassieke deurklopper.

A: Maak een foto met daarop een deurklopper aan een voordeur.
Eisen van de foto:
- 2 teamleden
- Deur met een deurklopper
- Logo Mierlose Dorpsquiz + Teamnummer

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

“Ik moest kloppen want de bel doet het niet” is wel een van de bekendste televisie quotes uit
Samsom en Gert.
Maak de volgende quotes af en noteer van wie deze quote is.

B: Met de assistente van
C: Het is

toch

om te

dokter

van der ploeg. Quote van: Mien Dobbelsteen (-Kalkman)

gieren

Quote van: Gerard Joling

.

D: Krabben vangen is plezant, he tante!
het
nog nooit gedaan,
denk dat ik het wel kan.

E: Ik heb

dus

Quote van: Wiske
ik Quote van: Pipi Langkous

6.8 Google Street View
Google streetview is misschien wel je beste vriend vanavond. Toch is nog niet heel Mierlo in beeld
gebracht. Vink aan in welke 5 van de onderstaande straten je niet via google bij de mensen binnen kunt
kijken. Het gaat hier dan om de volledige straat.
Hoefblad
Wersakker
Arkweg
Den Hof
Velduil
Sneeuwuil
Kerkuil
Haver
Eikendreef
Sanghorst

Leeuwerik
Kleine vos
Wolfsberg
Dorpstraat
Lijndje
Voortje
Overakker
Sneeuwuil
Hedelfingershof
Morellenhof

54

6.9 Gebrek aan een boek
Sommige mensen zoeken steun in een boek of in een geloof op het moment dat er in het leven
verborgen gebreken zich voordoen. Deze combinatie is terug te vinden in het boek Verborgen gebreken
van Renate Dorrestein.
Het boek is verdeeld in 7 hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint de schrijfster met een verwijzing naar het
geloof. Welke citaten horen bij welk hoofdstuk? Vul achter elk hoofdstuknummer het citaatnummer in.

1: En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen dag en
nacht; en dat ze zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren; en dat zij zijn tot lichten
in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.

2: En God zeide: Er zij een uitspansel in het midden der wateren, en dat make scheiding tussen wateren
en wateren. En God noemde het uitspansel hemel.

3: En God zei: Laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar
zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

4: En God zeide: Er zij licht. En er werd licht. En God noemde het licht dag, en de duister noemde Hij nacht.
5: En God zag dat het goed was.
6: En God zeide: Dat de wateren overvloedig voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het
gevogelte vliege boven de aarde in het uitspansel des hemels.

7: En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, zaadzaaiend kruid, vruchtbaar geboomte, dragende
vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde. En het was alzo.

Hoofdstuk 1:
Hoofdstuk 2:
Hoofdstuk 3:
Hoofdstuk 4:
Hoofdstuk 5:
Hoofdstuk 6:
Hoofdstuk 7:

4

2
7

1

6
3
5

6.10 Memory
Een duidelijk verborgen gebrek is het memory spel dat jullie in de tas aantreffen.
In jullie tas zit een envelop met 8 verschillende kaartjes. Ruil met andere teams zodat je 4 sets van 2
dezelfde kaarten hebt verzameld. Lever de sets in de envelop terug in jullie tas om 23.30 uur.
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7

Die goede
ouwe tijd

56

7.1

Oude dictatoren
In de 20e eeuw werden vele landen nog bestuurd door dictators.
Welke dictators staan afgebeeld op de volgende foto’s?

A

B

C

D

E

F

A: Benito Mussolini

D: Jozef Stalin

B: Desi Bouterse

E: Moammar al-Qadhafi

C: Francisco Franco

F: Saddam Hussein

7.2 Onze goede oude Lucia
In die goeie oude tijd ging men nog vaak naar de kerk, en een mis bijwonen zonder pastoor is natuurlijk
niet de bedoeling. Onze Heilige Sint-Luciakerk heeft er dan ook meerdere gehad al die tijd.

A: Zet de pastoors in volgorde wanneer deze dienst hebben gedaan in de Heilige Sint-Luciakerk in Mierlo
1. Cornelius J.M. van der Eerden
2. Henricus H.G. Smulders
3. Jac Kloeg
4. Joannes van Eert
5. Theodorus J.F.H. van Lierop
6. Leo Vosters
7. Joannes P. P. de Winter

Oudste

4 7 5 1 2 6 3

Jongste
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B: De huidige kerk is gebouwd in het midden van de 19e eeuw. Wanneer was de opening?
Antwoord: 1 november 1858
C: De kerk was een van de eerste neogotische kerken in de buurt. Wie was de architect van de kerk?
Antwoord: Hendrik Jacobus van Tulder
D: Noem 8 plaatsen in de regio (zuidoost Brabant) waar deze architect nog meer kerken heeft gebouwd.
Plaats 1: Gemert
Plaats 2: Wintelre
Plaats 3: Eindhoven (Woensel /Stratum)
Plaats 4: Helmond
Plaats 5: Westerhoven
Plaats 6: Stiphout
Plaats 7: Dommelen
Plaats 8: Geldrop (Zesgehuchten)
E: Het kleine torentje hier op de foto staat
op het midden van het dak van de kerk.
Hoe heet dit torentje?
Antwoord: Angelustoren

F: De kerk is meerdere keren verbouwd, gerestaureerd en
uitgebreid. Uit welk jaar komt deze bouwtekening?

Antwoord: 1936
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7.3 Oude vlaggen
Landen worden nog weleens onafhankelijk, veranderen van naam, vlag of worden opgeheven.
Van welke voormalige landen zijn de volgende vlaggen?

A

B

C

D

E

F

A: Belgisch-Congo

D: Nederlandse Antillen

B: Joegoslavië

E: Neutraal Moresnet

C: Koninkrijk Libie

F: Oostenrijk-Hongarije

7.4 Dinosauriërs
Vruuger was alles beter, tenzij je een dinosaurus tegen kwam...
Welke dinosauriërs staan hier onder afgebeeld?
A

A: Brachiosaurus

B

C

B: Gallimimus

C: Spinosaurus

D

D: Tyrannosaurus
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E: Alle dinosaurussen kun je in 2 groepen onderverdelen. Uit welke groep zijn de vogels gekomen?
Antwoord: Saurischia
F: Wat betekent Brachiosauris?

G: De dionoauriërs kwamen eind vorige eeuw weer helemaal in de
belangstelling door de films van Jurassic Park.
Welke 4 soorten dinosauriërs komen in alle Jurassic Park films voor?

Vele stekels
Struisvogelhagedis
Staafstand
Armhagedis
Kamerhagedis

Soort 1: Velociraptor
Soort 2: Tyrannosaurus
Soort 3: Triceratops
Soort 4: Parasaurolophus

7.2
7.5 Pracht en Praal
In die goeie oude tijd werden er in Nederland prachtige gebouwen neergezet.
In welke plaatsen staan de onderstaande gebouwen?

A

B

C

D

E

F

A: Alkmaar

D: Middelburg

B: Bergen op Zoom

E: Thorn

C: Kampen

F: Veere

60

7.6 Wie heeft ze niet gespaard?
Vroeger kochten we masaal chipszakken om die ene flippo te vinden. Voetbalplaatjes van Panini moest je
hebben om er bij te horen, en politieagenten werden aangehouden door kinderen en bijna overvallen om
politieplaatjes!
Plak hieronder naar wat wij zoeken!

Flippo

Panini Voetbalplaatje

Ja, ik wil deze spullen terug!
Vul hier het adres waar
wij dit blad kunnen terug
bezorgen! (alleen adressen in Mierlo)

Pokemon kaartje

Nee, ik wil deze spullen NIET
terug. Dus gooi ze maar
weg!

Straat+huisnr:
7.7 Zin in een uitdaging in deze goede oude tijd
Laat 1 persoon van jullie groep (minimale leeftijd 16)
tussen 19.00 uur en 23.00 uur naar de Veilinggebouw in Mierlo komen.
Hij of zij wordt daar uitgedaagd! Wie is de persoon in jullie groep die
deze uitdaging aanneemt? (eenmaal binnen is binnen, ga je toch naar
buiten dan mag je helaas niet meer naar binnen)
Neem je logo+teamnummer mee als entreeticket!

1 teamlid
tussen 19:00 en 23:00 uur
Veiling Mierlo
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7.2
7.8 Ouwe programma’s
Vroeger was televisie allemaal niet zo vanzelfsprekend als nu. Het was zelfs niet vanzelfsprekend dat je
überhaubt een televisie in huis had. Zo stond de hele wijk dan ook buiten door het raam mee te
genieten met dat entertainment van toen!
Uit welke programma’s of serie komen de volgende foto’s?

A

B

C

D

E

F

A: Actie: open het dorp
B: Bananensplit
C: Boggel

D: Goudkust
E: Karel de Graaf
F: Koten en de Bie (De Tegenpartij)

7.9 Themesongs van toen
Al deze tv programma’s hadden ook een intro tune, de een nog veel bekender dan de andere.
Ga naar www.mierlosedorpsquiz.nl/themesong en luister naar de fragmenten.
Van welke serie hoor je de themesong?

Themesong 1: Daktari
Themesong 2: Dallas
Themesong 3: Spijkerhoek

Themesong 4: Twin Peaks
Themesong 5: Colombo
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7.2
7.10 Oude kennis
In onze geschiedenis hebben vele gebeurtenissen plaatsgevonden zoals het uitsterven van de
dinosauriërs zo’n 66 miljoen jaar geleden, de ontdekking van de Nieuwe Wereld op 12 oktober 1492 door
Christoffel Columbus, het actief kiesrecht voor Nederlandse vrouwen op 28 september 1919 en de
“war on terror” na de aanslag op het World Trade Centre. Je kunt uren door geschiedenisboeken bladeren en op elke pagina nieuwe informatie vinden. Geschiedenis is dus een erg breed begrip.
Weten jullie de antwoorden op de volgende geschiedenisvragen?

A: Welke persoon hoort bij de volgende omschrijving? ‘Humanist beschreef in zijn Utopia een ideaal Eiland’
Antwoord: Thomas More
B: Welke Romeinse keizer liet in Noord-Engeland een verdedigingsmuur bouwen tegen de barbaren?
Antwoord: Hadrianus
C: Welk oud chinees boek is een handboek voor waarzeggers?
Antwoord: I-Tjing
D: In welk jaar veroverde Karel de Stoute Luik en brandde deze plat?
Antwoord: 1486
E: Wie werd op 11 jarige leeftijd toegelaten op de Royal Academy of Arts?
Antwoord: John Everett Millais
F: Welke toast is vernoemd naar een operazangeres?
Antwoord: Melba
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8

‘t kumt
nie nauw
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8.1

Wai kiek nie zo nauw
Wij Nederlanders zijn op zich best een sociaal volkje, rijden nooit echt te hard en als we dat dan toch
doen, dan kieken we ook nie zo nauw en is de boete meteen fix. Maar wat moeten we eigenlijk betalen
aan deze vervelende brieven van het CJIB?

A: Een van de meest extreme snelheidsovertredingen in Nederland gaat naar een motorbestuurder van een
Kawasaki Ninja ZX-9R. Hoe hard was deze snelheid?

Antwoord: 290

km/u

B: In Spanje kieken ze helemaal nie zou nauw. Een 36-jarige dude in een Porsche 911 Carrera heeft dit jaar

op 21 maart 2017 het lokale record voor te snel rijden op onnavolgbare wijze overtroffen. De bestuurder
is namelijk met 297 km per uur op een tolweg (ten zuiden van Madrid) geflitst en heeft daarmee de
maximale snelheid 2,5 keer overschreden. Hoeveel boete kreeg deze “dude”?

Antwoord: €3600,00
C: In welke straat in Mierlo is op: 24 juni 2019 een ongeluk gebeurd met 4 auto’s?
Antwoord: Marktstraat
8.2 Lettertype
Bij ons in de organisatie komt het qua uitstraling niet altijd even nauw, alleen denkt Michiel daar wel
eens anders over. Hij denkt lang na over welk lettertype het beste past en het mooiste is voor in de
quizmap of op de posters.
Weten jullie welke lettertypes dit zijn?

A:

Antwoord: Comic sans

B:

Antwoord: Oxford

C:

Antwoord: Mistral

D:

Antwoord: Harabara

E:

Antwoord: Hallow solid

F:

Antwoord: Times New Roman

G:

Antwoord: Rockwell
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8.3 The sound of the Molen
‘Simpel Zat’ is de enige koper blaasband uit Mierlo. De band is gestart in 2011 door muzikanten die meer
wilden. Inmiddels zijn zij uitgegroeid tot een volwaardige blaasband met een geheel eigen sound.
Zij onderscheiden zichzelf van collega kapellen door speciaal voor ons gearrangeerde pop-, rock- en
soulnummers.
Door de enthousiaste manier van optreden staat niet alleen muziek centraal bij Simpel Zat. Ook de
aandacht van elk publiek wordt gevestigd op ludieke showelementen. Zo zorgt Simpel Zat voor een
onvergetelijke herinnering. In hun opvallende rode jassen zijn zij niet te missen. Zij hebben dan ook één
doel voor ogen, namelijk: gezellig muziek maken, voor het publiek, maar ook zeker gezellig voor onszelf.

20:00

Titel: Marianneke
Artiest: Drukwerk

22:00

Titel: Also Sprach Zarathustra
Artiest: Richard Strauss

21:00

Simpel Zat treedt vanavond 3 keer op op het Molenplein. Ze spelen exact op de afgesproken tijd zoals
hieronder vermeld. Zorg dat jullie er achter komen welk(e) lied/liedjes en artiest/artiesten ze spelen.

Titel 1: Spooky’s day off
Artiest 1: Swinging Soul Machine
Titel 2: Soul man
Artiest 2: Sam en Dave
Titel 3: Soul Finger
Artiest 3: The Bar-Kay

8.4 Saved by the bell
Een opdracht waar we een belangrijk apparaat bij nodig hebben.
We hebben het natuurlijk over de, niet te missen, mobiele telefoon.
Zorg ervoor dat één iemand van je team om 19.00 bij ’t patronaat is.
Deze persoon moet ervoor zorgen dat hij of zij de eigen mobiele telefoon bij heeft.
Let er op dat deze goed is opgeladen en dat alle functies van de telefoon werken.
Denk aan: camera, geluid, wekker, stopwatch enz.
Het is van belang dat de rest van je team de facebook live stream
goed in de gaten houdt.

1 teamlid
19:00 uur
‘t Patronaat
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8.5 Wereldrecords
’t Kumt niet zo nauw, maar soms ook weer wel. Als er ergens precies gekeken wordt dan is het wel bij
de pogingen tot het verbreken van wereldrecords. Zo moet je bijvoorbeeld, voordat je een poging kunt
ondernemen, eerst een officiële aanvraag indienen. Daarbij moet je al aangeven wat je behaalde resultaat
tot dan toe is en om welke poging het gaat. Nadat de aanvraag is goedgekeurd kan de poging gepland
worden. In vrijwel alle gevallen moet je naast getuigenverklaringen ook met videobewijs komen. Deze
beoordeling kan dan ook als echt streng, precies en professioneel beschouwd worden.
In onderstaande wereldrecords staan verschillende fouten. Noteer deze fouten in de tabel en zet
daarachter meteen de juiste gegevens.

A: Pieter van de Kimmenade heeft het record kersenpitspugen op zijn naam staan met een afstand van 11, 36 meter.
B: Kjeld Nuis is in maart 2018 de snelste schaatser ooit geworden. Op een ijsbaan van 1500 meter heeft hij het record
van 106 kilometer per uur geschaatst.

C: Het wereldrecord voor het grootste aantal vallende dominostenen opgezet door één groep mensen staat op
4.491.863 dominostenen. Dit record werd gevestigd op 13 november 2009 door de bouwers van Domino Day, onder
leiding van Richard Patrick Waaijers.

D: In november 2009 in Noorwegen pelde Jim Lyngvild in 28,5 seconden 3 limoenen en at deze vervolgens ook nog
op. Dit alles deed hij live op tv.

E: Mierlo is vaker voorbij gekomen, wanneer het gaat om wereldrecords. Zo is de recordpoging om de grootste
kersenstreuf te bakken gelukt op zondag 11 juli 2005 in ons eigen Mierlo. De pannenkoek met kersen had een
doorsnede van zes meter.

F: Luuk Broos heeft in juni 2017 een record behaald met het op elkaar stapelen van champagneglazen. Hij heeft maar
liefst 50.116 champagneglazen op elkaar gestapeld en heeft hier 50 liter champagne over heen laten stromen, om
het record te kunnen verzilveren.

G: Afgelopen jaar hebben jullie kunnen oefenen met het vouwen van een papieren vliegtuigje. Helaas is het niemand
van de deelnemers gelukt om het wereldrecord te vestigen. In 2012 is dit Joe Ayoob wel gelukt. Hij gooide, met
een speciaal voor hem ontworpen papieren vliegtuigje, bijna 76 meter.

H: De meeste beginnen namelijk rond de zestig seconden te trillen als een Duracel konijn en houden het kort daarna
voor gezien. We hebben het natuurlijk over: planken. In mei 2019 is het een canadese moeder gelukt om het
wereldrecord planken te behalen. Maja Ilanka slaagde er in om vier uur en twintig minuten lang de plankpositie
vast te houden.

I: Op 18 maart 2005 werd er in Argentinië een vijfling geboren bij een koe. Dit is het meeste aantal kalfjes in een
geboorte bij een koe ooit. Gelukkig waren ook alle vijf kalfjes gezond.

J: Binnen de Mierlose Dorpsquiz hebben wij ook een wedstrijd georganiseerd. Dit had betrekking op het schrijven

van een het Mierlose Dorpslied. De Winnaars hiervan zijn bekend gemaakt zaterdag 10 november 2018. De winnaars
van dit dorpslied waren: team The Wizards met het lied Mierle Skonste Durp.
de
rden op
Antwoo pagina!
e
volgend
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Fout gegeven

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:

11,36
106
Richard Patrick Waaijers
Noorwegen
2005
50
76
Maja Ilanka
Argentinië
10

Goed gegeven, de juiste informatie

12,76
93
Robin Paul Weijers
Denemarken
2004
5
70
Dana Glowacka
Mexico
3

8.6 Waar is de envelop nu gebleven
In jullie tas hebben jullie een envelop zitten.
Houdt onze socialmedia goed in de gaten.
Verder info volgt.

8.7 Nauw
Het woord nauw komt in de Nederlandse taal regelmatig voor.
Beantwoorde de volgende vragen?

A: Hoe heet het bedrijf met het vestigingsnummer 000039677303?
Antwoord: Handelsonderneming Nauw en van de Bunt
B: Hoe heet het smalste stukje van de zeestraat Het Kanaal?
Antwoord: Nauw van Calais
C: Hoe heet de expositie van galeriehouder Hugo Boogaard waarvan
de opening op zondag 5 november 2016 heeft plaatsgevonden?
Antwoord: Nauw Verweven

D: Wat is de Nederlandse benaming van de slak die op de foto
is afgebeeld?

Antwoord: Nauwe Korfslak

8.8 Selfie met grote doek
Jullie zijn vast druk bezig met vragen opzoeken, friemelen en frutselen, doe-opdrachten maken en kris kras te
fietsen door Mierlo. Jullie vergeten waarschijnlijk hierdoor een leuke groepsfoto te maken,
maar geen paniek hiervoor hebben wij een oplossing.
Ga met minimaal 5 personen van je team een groepsfoto maken bij het gemeente huis
voor het grote doek. Leuk, gezellig én voor altijd vastgelegd, vergeet je
teamnummer niet!

Upload jullie foto voor 23:30
op jullie team pagina.
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8.9 Brabantse uitspraken
Tegenwoordig wordt er niet meer zo nauw gekeken naar het algemene beschaafd Nederlands.
Het Brabants en het Hollands zijn de twee meest gesproken variëteiten van het Nederlands “in brede
zin” en deze twee dialectgroepen zijn vanaf de 16de eeuw ook het meest bepalend geweest voor het
ontstaan van het Standaardnederlands.
Hoe bekend zijn jullie met Brabantse uitspraken?

A: Da’s kéischòn.
Antwoord: Dat is heel mooi
B: ’t Brabants ketierke.
Antwoord: Het brabants kwartiertje
C: Hij zit op unne neije zijkkloot.
Antwoord: Hij zit op een nieuwe fiets.
D: Ze is ’n èchte prónsel.
Antwoord: Ze is altijd bezig met handwerk
E: Hij ging van zunne sussert.
Antwoord: Hij ging van zijn stokje
F: D’n dieje, dè is unne mond fiat.
Antwoord: Die daar, die is niet op z’n mondje gevallen.
G: Ieder huiske hi z’n kruiske, klein van hawt, gròwet van gawd.
Antwoord: Ieder huisje heeft zijn kruisje, klein van hout, grote van goud.
H: Slaoi meej aai, meej juin meej èèrepel.
Antwoord: Sla met ei, uit en aardappelen
Ook hebben we Mierlose begrippen. Wat beteken ze in de Nederlandse taal?

I: Káppetuulie
Antwoord: Kaft om boek of schrift
J: Sluwse tàànd
Antwoord: zere tanden
K: Wàspéén
Antwoord: Wasknijper
L: Lòwp
Antwoord: beek, waterloop
M: Bilhámmer
Antwoord: hamer om de groeven in een molensteen te scherpen
N: Èèje
Antwoord: strelen, aaien
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8.10 Nauw kieken
Meten is weten, horen we wel eens zeggen. Er valt dan ook veel te meten in ons landje, maar zeker ook
in ons eigen dorp. Deze opdracht spreekt dan ook bijna voor zich.
Wat is de lengte van onderstaande ‘voorwerpen’. Let natuurlijk bij het meten altijd goed op de
omgeving om je heen. Er kan verkeer langskomen. Ben je hier bewust van.
Geef het antwoord afgerond in hele centimeters.

A: Rood bankje johannesschool langste deel.
Antwoord: 200 cm
B: Zebrapad bij Rabobank.
Antwoord: 538 cm
C: De hoogte van de rugleuning van het bankje bij het brabantwaterpunt in het centrum.
Antwoord: 37 cm
D: Op het parkeerterrein in de Margrietstraat staat een standbeeld. Wij willen de hoogte weten van de
staander vanaf de achterzijde van het beeld linksboven evenredig naar beneden.
Antwoord: 380 cm

E: Meet het rolstoel wieltje (binnenmaat) van mantelzorgbeeld van zuster Franciscanessen.
Antwoord: 7 cm
F: Hoe lang is de rode muur, van links naar rechts, bij de ingang van ‘t Schrijverke aan de Heer van
Grevenbroeckweg?

Antwoord: 2660 cm
G: Het boek “het geheim van het katoenpad” op de molenheide. Wij zoeken de breedte van de binnenzijde
van het boek. Linker en rechter pagina samen. Tip: neem een zaklampje mee.
Antwoord: 371 cm

H: Het enige openlucht schaakbord in Mierlo. Meet de diagonaal van zwart naar zwart.
Antwoord: 564 cm
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‘t is
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9.1

De eikel
Een van de mooie kenmerken van de meeste molens is ‘de eikel’ van de molen. Ook onze eigen molen
bevat dit mooie onderdeel.
Middels een kaartje, te vinden op de site via: www.mierlosedorpsquiz.nl/fototocht gaan jullie vanaf de
Vliegert naar de molen fietsen/lopen. Zorg er voor dat jullie wel netjes de gehele route afgaan, zodat
jullie antwoord kunnen geven op de volgende vragen. Onderweg kom je de volgende foto’s tegen.
Beantwoord de volgende vragen die bij de foto’s staan:

A: Hoeveel parkeervakken zijn er met de P, zoals op de foto zichtbaar, langs de route?
(uitsluitend aan de rechterkant van de straat en alleen aan de
doorgaande weg dus niet op de parkeerplaats)

Antwoord: 21
B: Bij welk huisnummer ben je dit hekje tegen gekomen?
Antwoord: 13

C: Welk cijfer staat er op de eerstvolgende lantaarnpaal

C:

die je tegen komt wanneer je over dit brandkraanpunt
bent gefietst? (aan de rechterkant van de weg)

Antwoord: 6

D: Welke lettercombinatie is bij deze invalide parkeerplaats
onleesbaar gemaakt?
Antwoord: XF-BF

D:

E:

E: Welke tekst staat er op het zes hoekig bordje dat maar
gedeeltelijk zichtbaar is op de foto?
Antwoord: Fietsrondje Geldrop-Mierlo

F:
F: Hoeveel KLP paaltjes staan er op de eerstvolgende kruising
in de binnenbocht als je rechtsaf zou gaan bij dit bord?
Antwoord: 5 paaltjes
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Nu jullie bij de molen zijn aangekomen, willen wij jullie dan ook
graag op de foto zien met de eikel van de molen.

G: Eisen van de foto:
- Eén persoon op de foto
- De eikel van de molen zichtbaar
- Logo Mierlose Dorpsquiz + teamnummer

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

9.2 Net of net niet
Tegenwoordig hebben we bijna allemaal wel een mobiele telefoon. Het komt zelfs steeds vaker voor dat
er huishoudens zijn zonder een vaste telefoon. Zo blijft er van alles om ons heen veranderen. En wat wij
ons dan ook afvragen is: weten we over een paar jaar nog wel wat netnummers zijn?

A: Mierlo heeft momenteel het netnummer ‘0492’. Maar weten jullie nog wat ons oude netnummer was?
Op 10 oktober 1995 is de nummering gewijzigd. Wat was het netnummer van Mierlo voor deze datum?

Antwoord: 04927
B: Welke gemeente in Nederland heeft meer dan één netnummer?
Antwoord: Geldrop-Mierlo (040-0492)
Eind vorig jaar viel de laatste papieren versie van de telefoongids op de deurmat. Na bijna 140 jaar
moeten we het gaan doen met het internet in plaats van het papieren boek. Beantwoord de volgende
vragen met de telefoongids. Het goudengids gedeelte laten we buiten beschouwing.

C: Over hoeveel pagina’s staan de telefoonnummers van Mierlo verspreid in het telefoonboek.
Antwoord: 8 pagina’s (start pag. 432 t/m 439)
D: Welke familienaam komt het vaakst voor in Mierlo als we kijken in het telefoonboek?
Antwoord: van Hoof
E: Zoek in het telefoonboek JFM Boeijen op. Wat is het huisnummer van de persoon die 1 regel hierboven
vernoemd is?

Antwoord: nr.33 (WJNG Boetzkes Willem-Alexanderstraat 33)

F: Zoek in het telefoonboek GSPM Craenen op. Wat is het telefoonnummer van de persoon die 1 regel lager
in het telefoonboek staat?
Antwoord: (0492) 664993 ( JHM Cranenbroek)
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9.3 ‘t Is ongeheurd wat hier gebeurt
Via de volgende link komen jullie uit bij de carnavalskraker ’t Is ongeheurd wat hier gebeurt’.
Deze carnavalskraker is geschreven door de Efteling met in de hoofdrol O.J. Punctuel. Een personage
bekend van de Efteling-attractie Symbolica.
Bekijk samen deze gezellige videoclip en beluister het nummer. Maak samen met je team een gedeelte
van deze videoclip na. Wij willen hierbij duidelijk onderscheid zien in de feestganger en jullie
dubbelganger van O.J. Punctuel. Hij of zij zal in jullie filmpje het refrein zingen net zoals van 1.20 tot 1.45.
Eisen van het filmpje:
- Duur is maximaal 30 seconden
- Eén iemand verkleed als O.J. Punctuel met:
- Grijze haren (ben creatief)
- Witte blouse
- Stropdas
- Bretels
- Vijf verklede mensen die de polonaise lopen.
Let op! Niet alleen een hoedje, gewoon lekker
in vol ornaat, zoals we ook carnaval zouden vieren.
- Twee blaasinstrumenten
- Versierde ruimte met slingers
- Refrein wordt duidelijk gesproken/gezongen
door degene die verkleed is als O.J.
- Mierlose Dorpsquiz logo + teamnummer in beeld.

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

9.4 ‘t Is ongeheurd wat hier gebeurt
“Je tilt je rokken op, En lacht naar iedere man, Die in het donker wel durft, Wat overdag niet kan” zong
Rob de Nijs in het liedje ‘Malle Babbe’
Hieronder ziet u foto’s van de diverse werkplekken van de dames van plezier.
de
rden op
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Welke werkplek staat op de foto en in welke gemeente ligt deze?

A

B

C
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D

E

F

Werkplek A: Baekelandplein
Gemeente A: Eindhoven

Werkplek D: Privéhuis Chapeauxxx
Gemeente D: Geleen

Werkplek B: Club Elite Alkmaar
Gemeente B: Alkmaar

Werkplek E: Doubletstraat
Gemeente E: Den Haag

Werkplek C: De Nieuwstad
Gemeente C: Groningen

Werkplek F: Privehuis de Roos
Gemeente F: Hoogezand

9.5 Appfabet
Wij kijken allemaal de hele dag op onze telefoon.
Duizenden verschillende apps, filmpjes, nieuwsberichten en ga zo maar door.
Noem bij onderstaand ‘app alfabet’ de naam van elke app bij het bijbehorende logo.
A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J:

K:

L:

M:

N:

O:

P:

Q:

R:

S:

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

App store

T:

Omroep Brabant
Canva
Dumpert

Eventbrite
Facebook
Google

U:

H:
I:
J:
K:
L:
M:
N:

V:

Hotels.com
Indeed
JEFIT

Kahoot!

Lingo
MC Donalds
Netflix

W:

X:

O:
P:
Q:
R:
S:
T:
U:

OK

Pinterest
Qmusic
Route.nl

Social Deal
Topics
Ustream

Y:

Z:

V:
W:
X:
Y:
Z:

Vinted

Wrts
Xplora
Yonomi

Ziggo
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9.6 Deuren keuren
Wat er achter de voordeur gebeurt, dat is ongeheurd. Op het kaartje zie je duidelijk een wijk
gemarkeerd binnen Mierlo.
Herkennen jullie de voordeuren die hier te vinden zijn? Noteer de straat en het huisnummer.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A: Meidoorn 24
B: Zonnedauw 16
C: Zonnedauw 56
D: Haagwinde 4
E: Zonnedauw 13

F: Hertshooi 21
G: Zonnedauw 26
H: Burgemeester van Kuikstraat 7
I: Lisdodde 4
J: Meidoorn 43
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9.7 Spellenbende
Oh nee toch, wat is hier nou weer gebeurd? Onze spellenkrat is volledig door de war geraakt. Wij zijn
even de kluts kwijt door deze chaos. Het wordt nog een heel gedoe om dit allemaal netjes op te ruimen.
Daar kunnen wij wel wat hulp bij gebruiken.
Schrijf bij de verschillende onderdelen van welk spel deze deel uitmaken.

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

A: Ligretto
B: Papayoo

E: De weerwolven van Wakkerdam
F: Gepakt en Gezakt

C: Carcasonne
D: Blue moon

G: Camel up: De stapelgekke kamelenrace
H: Castello

9.8 Bacio
Anno 2019 zien we op internet vooral veel voorbij komen m.b.t. goede voeding,
en sporten. In deze wereld van de fitgirls lijkt elk grammetje te veel.
Toch vragen wij ons af, is dit allemaal schone schijn? Want zeg nu eerlijk, wie
kan er nou een zak chips of een lekker stuk chocola weerstaan. Daar zijn we toch
allemaal voor te paaien.
Tussen 18:30 en 21:00 uur kunnen jullie 2 bonbons ophalen bij Bacio
tegen inlevering van de rode munt in jullie tas!
Noteer de smaken van deze twee bonbons.

Smaak 1: Pistache
Smaak 2: Mojito

Ophalen met rode munt!
18:30 - 21:00 uur
Bacio
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9.9 Laat de klokken maar luiden
De Heilige Luciakerk. De middeleeuwse kerk dateerde uit 1496. Ze werd in 1648 genaast door de
hervormden en in 1814 kregen de katholieken hem weer terug. Ze werd echter na enige tijd te klein
bevonden. In 1856 werd daarom begonnen aan de bouw van een nieuwe kerk. Deze werd geopend op 1
november 1858, met Allerheiligen, maar pas in 1859 was de kerk volledig voltooid. De kerk is ontworpen
door de architect Hendrik Jacobus van Tulder, die ook vele andere kerken in Zuidoost-Brabant heeft
ontworpen.
Binnenin de huidige toren zijn nog overblijfselen van de oorspronkelijke gotische toren te vinden. Ook is
er nog een klok uit 1414, waarschijnlijk gegoten door Jan van Venlo. De twee andere klokken zijn uit 1953
en gegoten door Klokkengieterij Eijsbouts.
Zorg dat je om 20:20 en 21:10 op het pleintje bij de kerk staat. Voor bij de hoofdingang. Op deze twee
tijdstippen zullen de klokken voor jullie luiden. Er zijn verschillende soorten klokluiden.
Vanavond zullen er twee soorten voor jullie als publiek te horen zijn. Deze klokken kunnen behoren tot
de volgende soorten klokluiden:
- Mis aankondiging
- Viering
- Angelusluiden
- Uitvaart
- Tijdluiden van de werktijden.
Aan jullie de vraag, welke klokken hoor je op welk tijdstip. Zorg dat je je oren goed de kost geeft.

Tijd 20.20: Viering

Tijd 21.10:

Uitvaart

9.10 Gemeentelijke gebeurtenissen
Begin dit jaar kwam onze mooie dorp in het nieuws “Burgemeester Link van Geldrop-Mierlo stapt op na
een affaire” Beantwoord de volgende vragen over de politiek van Geldrop-Mierlo

A: Wie heeft als voorzitter de Gedragscode Integriteit college Geldrop-Mierlo, die is vastgesteld in de
openbare vergadering van de raad d.d. 19 december 2016, getekend?

Antwoord: B.H.M. Link
B: Hoeveel burgercommissieleden tellen de gemeentefracties samen?
Antwoord: 19 leden
C: Met welk telefoonnummer kan je de gemeente een WhatsApp berichtje sturen
Antwoord: 06-22 35 36 94
D: Welke vraag heeft J. Peters Rit op 13 mei 2019 ingediend?
Antwoord: Project oneigenlijke gebruik gemeentegronden
D: Wat is de datum van de raadsvergadering die in september 2019 is te komen vervallen?
Antwoord: 23 september 2019
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10

Sponsor vragen
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10.1 Rabobank
Bekijk de commercial ‘Growing a better world together’ envul de antwoorden in op
de onderstaande hokjes. (letters worden zonder spatiesingevuld, dus Rabo Mierlo, wordt Rabomierlo)
1.      Wat hebben alle personen gemeen met elkaar in de commercial?
2.      Met welke vraag begint de commercial?
3.      Waar bevindt de man met het rood-gele hesje zich?
4.      Wat vliegen er boven de man met de geruite blouse?
5.      Wat oogsten de machines achter de meneer met de baard?
6.      Wat zijn de mensen in de woestijn?
7.      Wat verbouwt men in de velden achter de mevrouw met schort?
8.      Welke kleur hebben de planten van de meneer met haar muts?
9.      Wat heeft de man in de haven op zijn hoofd?
10.   Wat hebben 2 van de 5 jongetjes in hun handen?
11.
Met welke bebouwing eindigt de commercial?
12.   Wat heeft de oudste mevrouw in de commercial vast?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

O G E
H E H E B
V U I L N
D R
G R A A
V L U C
R I J S T
G R O E
H E L M
W A P
K A S
S T O

N
J
I
O
N
H

D
E
S
N

I
E
B
E

C H T
V E N
E L T
S

T E L I N G E N

N
E N
S E N
K

In de gele kolom volgt een woord, ga hier heen naar toe en doe het geen wat hier gebruikelijk is.
Tip: Cijfers vormen letters... Als je terug bent vul dan het antwoord hieronder in:

R A B O
E E N

W E N S T

I E D E R E E N

G E Z E L L I G E

Q U I Z A V O N D
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10.2 Heesmans
Ga naar Burgemeester Termeerstraat nr. 14.
Hoe vaak tel je het logo van Heesmans?

Antwoord: 25 of 26

10.3 Van Heugten Service en onderhoud
In welk jaar is van Heugten installatiebedrijf BV overgenomen door van Heugten
Service en onderhoud VOF?

Antwoord: 2013

10.4 Trust Advocaten
Wat staat er aan de binnenzijde van de toga van mr. Mandy van Brunschot?

Antwoord: (een kleurrijke print met) een wijze uil

10.5 Jos van Happen containers
Ga naar het bedrijfspand van Jos van Happen containers. Het adres is: Industrieweg nr.18.
Op het terrein staan 2 blauwe 8ft. containers op elkaar.
Wat is de containercode van de bovenste blauwe container?

Antwoord: PCHU 109250

1
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10.6 Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas

A: Ga tussen 20.00uur en 22.00uur met 2 teamleden naar de praktijk van
Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas. Maak daar een foto samen
met 1 van de fysiotherapeuten voor de praktijk.
Eisen van de foto:
- 1 van de fysiotherapeuten van Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas.
- 2 teamleden met een grote handdoek.
- Het logo van de Mierlose dorpsquiz met daarop jullie teamnummer.

B: Waarin mijn Fysiotherapeut een gecertificeerde/geaccrediteerde opleidingen

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

heeft gevolgd, kan ik nakijken op www.defysiotherapeut.com (KNGF)
of www.jessymaas.nl.
Waarin zijn Jessy Maas en Kris Baggen van Fysio-, Sportfysio- en Manuele
Therapie Jessy Maas gecertificeerd?
Jessy: Fysiotherapie en Manuele Therapie
Kris: Fysiotherapie, Manuele Therapie en Oedeemfysiotherapeut
Jessy: Fysiotherapie, Manuele Therapie en medical taping
Kris: Fysiotherapie, Manuele Therapie en medical taping
Jessy: Fysiotherapie en Bekkeninstabiliteit
Kris: Fysiotherapie, Manuele Therapie en Oedeemfysiotherapeut

10.7 Kuijpers verreiker
Wat is het totaal gewicht van een manitou mrt 2550 plus met lier jib 1500 kg
waar een huloklem in hangt in kilogram?

Antwoord: 19388 kg

10.8 Exberry by GNT
Vindt het logo van de Mierlose Dorpsquiz op de website van Exberry by GNT en
vul de weblink volledig aan.

Antwoord: https://exberry.com/
https://exberry.com/careers-food-industry/vacature-procesoperator-3ploegen
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10.9 Smederij Verbruggen
Smederij Verbruggen heeft voor jullie een WPS Specification online gezet op
www.mierlosedorpsquiz.nl/smederijverbruggen.
Beantwoord de volgende vragen:

A: Lasproces 135, waar staat dit voor?
Antwoord: GASBOOGLASSEN MET massieve draad onder bescherming van actief gas
B: Type naad is een FW, ml, waar staat dit voor?
Antwoord: Filled weld, multilayer

(hoek las, meerdere lagen)

C: Vul de amperages en voltages in.
Amp
low
(A)

210
210
210

/

-

current
high
(A)

230
230
230

Voltage
low
(V)

23,5
23,5
23,5

high
(V)

-

24,5
24,5
24,5

D: Beschermgas M23, wat is hier de samenstelling van?
Antwoord: 90%Ar - 5%CO2 - 5%O2
E: Het beschermgas stroomt uit de gascup, aangegeven in l/min,

maar hoeveel liter per minuut stroomt er tijdens het lassen nu uit?
Antwoord: 12-15 l/min

10.10 Van den Nosterum Financieel Advies
Financiële dienstverleners hebben voor elk product waarbij ze adviseren
en/of bemiddelen een dienstverleningsdocument. Zo’n document is bedoeld
voor de klant. Daarin staat namelijk wat de financieel dienstverlener voor de klant
kan betekenen, hoe die dat doet en hoeveel dat kost. Op deze manier kan de klant
makkelijk verschillende financiële dienstverleners met elkaar vergelijken.
Wat zijn volgens het Dienstverleningsdocument Hypotheek de gemiddelde kosten
voor het adviseren én afsluiten van een hypotheek bij Van den Nosterum Financieel Advies?

Antwoord: €2250
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10.11 Wizard on Wheels
Loop bij Wizard on Wheels, Industrieweg 13a, naar binnen en ga op zoek
naar het pamflet waarop de gebruikersnaam en free WiFi code vermeld staat.
Noteer deze beide zonder spelfouten.

Gebruikersnaam: wizard on wheels
wachtwoord: wizardmierlo

10.12 Marcel Vissers Timmerwerken
Marcel Vissers Timmerwerken, al 5 jaar een ondernemer in Mierlo!
In de timmerwereld komt de ”coil-nagel” veel voor!
Deze worden gebruikt in een pneumatische schiethamer voor bevestiging
van hout op hout. Een nieuwe rol bedraagt 300 “nagels”.
Ga naar: www.mierlosedorpsquiz.nl/coil-nagels
Hoeveel “nagels” zitten er nog op deze rol?

Antwoord: 287

10.13 Celmar
Celmar Products, onderdeel van Celmar Group, gaat binnenkort online met een
webshop voor low-key duurzame producten. Deze producten maken het mogelijk
voor een gezin om met eenvoudige producten een steentje bij te dragen aan het
milieu. Drie van deze producten staan in de binnenkomsthal bij Celmar, Industrieweg 48.
Welke producten zijn dit en welke energiebron gebruiken deze producten?

Product A: (Buiten)Lamp
Energiebron A: Solar
Product B: (Speelgoed)Auto
Energiebron B: Windenergie
Product C: Klokje / Wekker
Energiebron C: Waterenergie
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10.14 Pantos Profiles
Pantos Profiles is een toeleverancier van zetwerk op klantspecificatie gemaakt.
Pantos levert hoge kwaliteit dankzij moderne machinerie en vakkundig personeel.
Bij Pantos heeft u een ruime keuze aan verschillende soorten
metaalbewerking en met ruim dertig jaar ervaring bent u voor
maatwerk bij Pantos aan het juiste adres.
Die dertig jaar hebben er ook voor gezorgd dat er binnen het bedrijf
de nodige veranderingen zijn doorgevoerd. De grootste daarvan dit jaar
is een verhuizing. Pantos Profiles heeft een volledig nieuw pand laten
bouwen en zij zijn daarmee verhuisd van Heibloemweg 12 naar Heibloemweg 14 te Helmond.
Echter is Pantos Profiles niet altijd gevestigd geweest in Helmond. Zij hebben jaren met hun
bedrijf in Mierlo gezeten.
Wat was het adres van Pantos Profiles toen zij nog gevestigd zaten in Mierlo?

Antwoord: Nijverheidsweg 11

10.15 Lenssen Manders mode ‘voor haar’
Wie iets bewaart heeft wat! Met de verschijning van het mode magazine
LOOKS opent Lenssen Manders ‘voor haar’ altijd officieel het nieuwe modeseizoen!
Deze is recent uitgebracht en in de bus gevallen.
Beantwoord onderstaande vragen a.d.h.v. dit Mode Magazine by Lenssen Manders.

A: Hoe maak je volgens Astrid je complete look af?
Antwoord: Met een hippe schoen (blz. 19)
B: Wat is volgens verkoopster Lisa helemaal hip en terug van weggeweest?
Antwoord: Corduroy (blz. 6)
C: Waarin leggen ze bij Lenssen Manders een fashionable knoop?
Antwoord: Een riem (blz. 9)
D: Wanneer is de eerstvolgende koopzondag?
Antwoord: 27 oktober 2019 (blz. 23)
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10.16 Next Systems | IT Professionals
Next Systems biedt een compleet pakket van ICT-oplossingen
om je totale ICT-infrastructuur te beheren, onderhouden & beveiligen.
De specialisten van Next Systems hebben jarenlange ervaring in
verschillende zakelijke ICT oplossingen. Of je nu ZZP’er bent, binnen het
MKB of grootzakelijk: voor ieder probleem heeft Next Systems de oplossing!
Op de website www.NextSystems.nl zijn een aantal icoontjes te vinden.
Welke diensten horen bij het betreffende icoontje?
A:

B:

C:

Icoon A: ICT
Icoon C: Office 365
Icoon E: Webhosting

D:

E:

Icoon B: Online Back Up
Icoon D: Verhuur – Snapshoot (Photobooth)

10.17 Thuis! Eten en drinken
Bij Restaurant Thuis is het echt thuiskomen. Je bent er altijd welkom en
dus ook vanavond.
Ga naar Restaurant Thuis, Brugstraat 23 en beantwoord de volgende vraag.
Hoeveel kersen liggen er bij Thuis! Eten en drinken op de bar?

Antwoord: 50
10.18 2BFIT Mierlo
Ga naar 2BFIT. Los daar de rebus op en beantwoordt de vraag.
Noteer het antwoord hieronder.

Antwoord: Jan(tje) van Lierop

10.19 ‘t Spitje
Hoeveel reclame borden/verlichting van bieren hangen er in café ’t Spitje.
Met uitzondering van het zaaltje.

Antwoord: 23
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10.20 Frank Gruintjes
In het pand waar Frank Gruintjes makelaars is gevestigd is ook Veldsink-Bekx
& Regiobank Mierlo gehuisvest. Naast begeleiding bij aan- en verkoop van uw
woning helpen we u graag bij alle financiële vraagstukken rondom dit aan- en
verkoopproces. Bij ons treft u alle dienstverlening onder één dak!
Welke kleur dak hebben de huisjes 1 t/m 4 in onderstaande afbeelding?
Kleur met de juiste kleur potlood het dak in.

10.21 Bekx Veldsink Regio
Onze opdracht is een combinatie met die van Frank Gruintjes, als de opdracht
van Frank Gruintjes nog niet gedaan hebt kan je onze vraag niet beantwoorden.
Veldsink-Bekx & Regiobank Mierlo hebben m.b.t. financiële dienstverlening
alles onder één dak. Onder ons dak bevindt zich ook Frank Gruintjes Makelaars,
voor het volgende raadsel heb je de huisjes uit hun opdracht nodig:
Huis 1 roept: “Wie van jullie weet welke kleur dak hij heeft?”
Het is even stil maar dan zegt één huis: “Ik weet het!”
Welk huis weet welke kleur dak hij heeft?
Ga uit van de volgende feiten:
- Er zijn twee van beide kleuren daken
- De huizen kunnen alleen naar rechts kijken en niet op hun eigen dak
- De huizen kunnen niet draaien of verschuiven
- De huizen zullen nooit zeggen wat ze zien, want dan wint een ander huis de ‘wedstrijd’ en
  dat gunnen ze elkaar niet.
Het is namelijk even stil, en als de huizen 3 en 4
beide blauwe daken hadden gehad, dan had huis 2
Antwoord: Huis 3
geweten dat hij een rood dak heeft en had hij dat
geroepen. Aangezien huis 2 stil blijft, weet huis 3
dat zijn eigen dak een andere kleur heeft dan dat
van huis 4.
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10.22 Mierlose Krant
Aan de hand van de tips die je afgelopen
weken in de Mierlosekrant hebt kunnen
vinden kun je onderstaande logikwis
ontrafelen. Voor de dorpsquiz hebben we
een heel tijdschema voor de quizavond.
Ieder duo is verantwoordelijk voor een
opdracht op een locatie.

tijdschema

Vul het onderstaande tijdschema in
en gebruik hiervoor de tips.

TIJD
19.00
uur
TIJD
20.00
19.00uur
uur
20.00uur
uur
21.00
21.00uur
uur
22.00
22.00 uur

DUO
DUO
Michiel & Mieke
Loes & Elise

Rob & Koen
Tim & Eric

LOCATIE
LOCATIE
Molen
TV toren
Oude Gemeentehuis
Kerk

OPDRACHT
OPDRACHT

Vliegtuigjes Gooien
Stoelendans
Schatgraven

Flostrekken
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10.23 Jeroen Vos
Een familie heeft in de keuken de volgende huishoudelijke apparaten: een
vaatwasser van 2 kw, een magnetron van 0,8 kw en een oven van 3 kw.
Wat moet de zekeringswaarde zijn bij een belasting van 70% en wat is
de kleur van de zekering van deze verklikker?

Zekeringswaarde: 20 Ampère
Kleur: Blauw

10.24 Roel Manders Hoveniersbedrijf
Ergens rondom de kerk staat de bus en aanhanger van Roel Manders
Hoverniersbedrijf geparkeerd met daarop een oude trilplaat.
Wat is het totale gewicht van deze combinatie? Bus, Aanhanger en Trilplaat.
Je mag een marge hebben van 100 KG

Totale gewicht in KG:

3320 KG

(tussen de 3220 - 3420)

10.25 Lenssen mannenmode
Voor deze opdracht heb je zowel de etalage als de webshop van Lenssen
Mannenmode nodig.
Welke 3 artikelen staan zowel in de etalage als in de webshop?
(je hoeft niet naar accessoires te zoeken)
Noteer het artikelnummer en het merk. (zet de artikelnummers op volgorde van laag naar hoog)

Artikelnummer: PTR-170-GSB
Artikelnummer: 92430912

Merk: PME
Merk: No Exess

Artikelnummer: 11429078

Merk: State of Art
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10.26 Sweegers. Interim Solutions
Als interim professionals lopen wij dagelijks tegen complexe financiële en/of
cijfermatige vraagstukken aan waarbij we onze klanten helpen deze
structureel op te lossen. Soms zit de oplossing in het goed inrichten van een
proces. Op andere momenten is logisch nadenken enkennis van zaken van
doorslaggevend belang in een de zoektocht naar een oplossing.
Los de volgende vragen op.

A: Je legt twee munten van 50 eurocent op tafel, zodat ze elkaar raken.
Terwijl je de onderste munt vasthoudt, wordt de bovenste er omheen gerold. Even
later is de rollende munt weer op zijn beginpositie terug. Hoeveel rotaties om zijn
eigen middelpunt heeft deze euro dan uitgevoerd?

Antwoord: 2
B:

3

5 6
1
8
1 6
5 8 2
7
4
2
7

Vul de sudoku in

7
2
5
3
6 9
5 6
9
4
5 6
8

Neem het derde cijfer uit de zevende rij.
Neem van de achtste kolom het zevende getal.
Neem het achtste getal van de tweede rij.
Neem het tweede getal van de vijfde rij.
Neem van de vierde kolom het negende getal.
Neem het eerste cijfer uit de vierde kolom.

C: Welke van de onderstaande beweringen is waar?
1. Precies 1 van deze beweringen is onwaar
2. Precies 2 van deze beweringen zijn onwaar
3. Precies 3 van deze beweringen zijn onwaar
4. Precies 4 van deze beweringen zijn onwaar
5. Precies 5 van deze beweringen zijn onwaar
6. Precies 6 van deze beweringen zijn onwaar
7. Precies 7 van deze beweringen zijn onwaar
8. Precies 8 van deze beweringen zijn onwaar
9. Precies 9 van deze beweringen zijn onwaar
10. Precies 10 van deze beweringen zijn onwaar

1
7
8

3

5
6

D: Als je alle vragen correct hebt beantwoord en de

antwoorden in de juiste volgorde achter elkaar zet
van groot naar klein, zal je hopelijk ook vaststellen
dat er een detail ontbreekt. Deze ontbrekende
schakel is voor ons vaak de sleutel tot succes en
voor jou het antwoord op deze vraag.

Antwoord: 4

Antwoord: 9
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10.27 Hoarse Fashion
Ga naar het bedrijfspand van Hoarse Fashion aan de Ambachtweg 28.
Kijk door de voordeur naar binnen.
Van welke 3 Nederlandse verenigingen zie je het uniform?

Uniform A: Showkorps Amicitia Boerhaar
Uniform B: Metro Scheveningen
Uniform C: Turnvereniging KDO Deurne, recreantenpakje
10.28 Huisartsencentrum Mierlo
In welke Nederlandse gemeente moet je je als reiziger tegen 3 virussen
beschermen met muggenwerende middelen?

Antwoord: Bonaire
En welke 3 virussen zijn dit?

Virus 1: Zikavirus
Virus 2: chikunguny
Virus 3: Dengue
10.29 Sacred South
Al enige tijd kun je in Mierlo je lichaam versieren doormiddel van een tatoeage.
Sacred South heeft sinds 13 oktober een nieuwe locatie waar jullie vanavond
allemaal welkom zijn!
Tel alle doodskoppen in de vorm van beeldjes in de tattooshop,
let op: geen afbeeldingen, schetsen of foto’s.

Antwoord: 6

10.30 Hubo
De Hubo kent een klantenkaart spaar systeem.
Hoeveel procent korting krijg je met z’n klantenkaart?

Antwoord: 5%
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10.31 Fornitalia pizzaovens
Jullie buitenteam heeft de hele avond door Mierlo gefietst, maar hebben zij wel
goed opgelet? In welke straat hebben zij de bedrijfswagen van Fornitalia zien
staan?

Antwoord: Margrietstraat

10.32 Bakkerij van der Putten
Bakkerij van der Putten is sinds de jaren ‘70 lid van het Echte Bakkersgilde in
Wageningen. Hoeveel keer is bakkerij van der Putten uit geroepen tot Beste
Echte Bakker van Nederland door dit gilde?

Antwoord: 4x

10.33 De Grutter
De Grutter, een gezellige plek om rustig te genieten van een hapje en
een dankje. Ze kunnen alles voor je regelen van etentje voor 2 personen tot
groot personeelsfeest!
Welk arrangement kun je bij De Grutter in Asten boeken voor € 22,50?

Antwoord: Afternoon tea
10.34 Keurslager van Baars
In de winkel hangt in de koelcel een rund, 1 persoon uit jullie team mag naar
binnen om dit ‘halve’ rund te bekijken.

A: Wat weegt dit halve rund in KG?
Antwoord: 245,6

B: Waar zit het Bloemstuk?
In de schouder
In de rug
In de achterbout
bij de bloemist
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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
LiMi Foto & video

Publiciteit:
Mierlose Krant &
Middenstandsbelangen

Jos Lenssen, Jeroen van Lierop & Ad Klaasen

Eindhovens Dagblad

Locaties:
De Heilige Luciakerk
Bospark ‘t Wolfsven
Dierenrijk
Kindcentrum Puur Sang

Speciale dank:
Gemeente Geldrop-Mierlo
MFA ‘t Patronaat & Loesje
Veiling De Kersenboom Mierlo
Top party verhuur
Partycentrum de Mona
Brand(t)beveiliging & Advies
Simpel Zat

Presentatie Feestavond:
Erik van der Linden
Eric Eijsermans

Wij bedanken ook al onze vrijwilligers tijdens de
quizavond en ons gehele nakijkteam.

Wij hopen jullie 2 november 20:00 te zien op de afsluiting
van de Mierlose Dorpsquiz 2019
Een grootse feestavond met de bekendmaking
wie de winnaar is van dit jaar!
Tot volgende week!
Organisatie Mierlose Dorpsquiz
Mieke, Koen, Rob, Michiel, Loes, Tim, Elise en Eric
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