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Voorwoord!
De Mierlose Dorpsquiz 2022

Dit jaar gaan we er eindelijk weer voor! De vijfde editie vijfde editie van de Mierlose Dorpsquiz is bij deze een 
feit. Na ‘raad de plaats’ is het nu tijd voor de quizavond zelf. Deze avond zal in het teken staan van 
grote opdrachten, moeilijke vragen, maar vooral veel gezelligheid. Hopelijk liggen de verkleedkleren 
alweer klaar en zijn jullie creatieve breinen weer op volle toeren aan het werken, want we gaan er 

weer een geweldige avond van maken.  

Tijdens deze editie zullen er zo’n 60 teams strijden voor de eeuwige roem en de titel: winnaar van 
de Mierlose Dorpsquiz 2022. In het bijzonder, de vijfde editie. 

Als organisatie zijn wij alweer een paar jaar lang hard aan het werken om deze quiz voor jullie neer 
te zetten. Want corona gooide tussendoor nogal wat roet in ons eten. Jullie hebben al een mooi 

filmpje voorbij zien komen op facebook en zo af en toe hebben we een klein kijkje achter de scher-
men gedeeld. We genieten van de aandacht die jullie schenken aan dit evenement en hopen dan ook 

van harte dat jullie zelf vanavond ook ontzettend gaan genieten.   

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! 

Tot volgende week  5 november vanaf 20:00 uur!  
Veilingterrein de Kerseboom Mierlo!
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ChequeSponsoren 
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Aandachtspunten
 

• Gemotoriseerde voertuigen (ook speedbikes) 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). 

Let goed op wat je nog meer moet inleveren.

• 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 de zaal ‘t Huukske. 

• 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 zaal ‘t Mierles Huukske.

 
Speel met plezier!

 
De organisatie van de Mierlose Dorpsquiz! 

00.00 uur

upload voor 
23:30 uur
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Griezels, 
Gruwels &
Gluipers
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1.1 Heksenprocessen te Mierlo 

‘Een heksenjacht’ kan beschreven worden als een massale beschuldiging en vervolging van mensen zonder dat hun 
schuld bewezen is. In Europa was er in de 16de eeuw sprake van een echte heksenjacht.  

In de 13de en 14de eeuw werden heksen namelijk gezien als mensen die konden toveren en deze magie gebruikten om 
andere mensen te schaden, maar ook om mensen vooruit te helpen. Dit beeld veranderde in de 15de en 16de eeuw. 
De kerk en de mensen ging de heksen met de duivel associëren. Heksen werden verdacht van de volgende aspecten:  

• Een verbond met de duivel.     
• Seksuele relaties met de duivel.  
• Vliegen door de lucht. 
• Duivelssabbat bezoeken. 
• Slechte tovenarij bedrijven ten aanzien van andermans zaken (dieren en gewassen) 
• Kinderen of anderen mensen vervloeken en doden.
 
Erasmus van Grevenbroeck, Heer van Mierlo en Lierop, geeft het startsein voor een korte maar meedogenloze jacht op 
heksen in het gebied van de Heerlijkheid Myerle, welke uiteindelijk leidt tot de dood van verschillende vrouwen. 

A: Tijdens welke parade in 2018, die erkend is op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed, komt een 
wagen voor, gebaseerd op bovenstaande gebeurtenis.
 Antwoord:

Wat is de naam en ondertitel van deze wagen, te zien op onderstaande foto’s, tijdens dit evenement? 

De eerste vrouw in Mierlo die beschuldigd wordt van hekserij moest een van de Godsoordelen ondergaan. Dit hield 
in dat men het oordeel uit handen gaf. Zij lieten dit over aan God. Er waren verschillende soorten Godsoordelen, 
waarbij de ene verboden was in sommige delen van Nederland en de andere weer niet.  

Welk Godsoordeel heeft deze vrouw ondergaan?

B:
 Antwoord:

C:

 Antwoord:

De verbranding van de heksen werd als noodzakelijk gezien. Door het verbranden van het lichaam, met name door 
het verbranden van het hart, werd de duivel definitief verdreven en de ziel gezuiverd. Op deze manier kon de ziel 
toch opgenomen worden in de hemel. In Mierlo zijn uiteindelijk vijf vrouwen ter dood veroordeeld omdat zij  
werden verdacht van hekserij en dit, na het ondergaan van de Godsoordelen, ook hebben toegegeven.  
 
Wat was de naam van de plek waar Erasmus van Grevenbroeck waarschijnlijk de brandstapel liet oprichten om de 
heksen te verbranden? 

D:

 Antwoord:

Na de verbranding van deze vijf vrouwen was Mierlo gezuiverd van hekserij. Van Grevenbroeck is nog wel een tijdje 
bezig geweest met zijn vervolgingsdrang, maar in Mierlo is geen vrouw meer veroordeeld geweest. Hij gaat vooral 
verder met zijn vervolgingsbeleid in anderen delen van zijn Heerlijkheid. 
Hoeveel vrouwen en uit welk ‘dorp’ zijn specifiek door dhr. Grevenbroeck nog veroordeeld tot hekserij? 

E:

Aantal veroordeelde vrouwen Dorp

De Brabantsedag (Heeze, 20 1 8 ) 

De heksen jacht van 1595 : Des Du ive ls , De heksen of de heksen jacht?  

De waterproef  

De Ga lgenberg

Lierop

Mier l o - Hout

7
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1.2 Jack-o’-lantern 

Wie heeft het volgende nou nog nooit gedaan, het uithollen van een pompoen. 
De Jack-o’-lantern, zoals de uitgeholde pompoen officieel heet, vindt zijn oorsprong
in een Iers volksverhaal. Deze legende vertelt over een man die een deal sluit met 
de duivel. Echter, zoals in alle verhalen, is de duivel niet zomaar voor de gek te 
houden. Na het overlijden van Jack dwaalt zijn geest dan ook nog steeds rusteloos 
rond over de aarde. Die geest moest natuurlijk afgeschrikt worden.  

Het afweren van kwade geesten heeft ondertussen niets meer van doen met 
het uithollen van een pompoen. De gezichten die hierin gekerfd worden zijn 
niet eens altijd enge gezichten meer. Tegenwoordig worden er juist hele 
kunstwerken in gekerfd. Het uithollen van een pompoen is een ware 
kunstvorm geworden.

Zorg dat 1 teamlid om 19.30 uur aanwezig is in de zaal van ‘t Mierles Huukske.  
Dit teamlid kan hier een eigen pompoen komen ophalen. Zorg dat de pompoen 
om 21.30 uur weer ingeleverd is bij het de zaal van ‘t Mierles Huukske en voldoet  
aan de volgende eisen:

• De pompoen MOET de pompoen zijn die je uitgedeeld heb gekregen door 
de organisatie van de Mierlose Dorpsquiz. Herkenbaar aan het logo op de  
onderkant.

• Pompoen is volledig uitgehold.
• Twee ogen in de vorm van driehoeken. 
• Eén neus. 
• Eén mond met minimaal drie tanden zichtbaar. 19. 30 uur

1.3 Goed- of hardleers 
| 
Weten jullie het nog? De Cito-toets opdracht in 2019. Verkleed als de Wicked Witch mochten jullie kiezen of jullie 
een Cito-toets wilde afleggen op het gebied van rekenen of taal. Aan het verkleden zaten ook nog eens verschillende 
eisen. Als er een ding is wat de meeste teams wel hebben geleerd, is dat het van belang is om schmink in huis te 
hebben. Je weet het immers maar nooit. Nu vragen wij ons natuurlijk af of de meeste van jullie hardleers zijn óf 
juist onze adviezen goed opvolgen.    

We zien dat Halloween steeds meer in Nederland wordt gevierd. Een goed kostuum en vooral ook indrukwekkende 
grime kunnen hierbij niet ontbreken. Daarom vragen wij jullie om een teamlid te schminken. Schmink dit teamlid 
gelijk aan één van de drie volgende voorbeelden.

Maak een foto van jullie monsterlijke kunstwerk 
en upload deze op de teampagina. 

       Eisen van de foto: 

• Een teamlid geschminkt gelijk aan één  
van de drie gegeven voorbeelden. 

• Vormen in het ‘schmink patroon’ zijn gelijk  
aan die op de afbeeldingen.

• Kleurgebruik is precies  
hetzelfde zoals op de gegeven  
voorbeelden (wit, zwart en rood).

• Logo MDQ incl. teamnummer.

upload voor 
23.30 uur

21. 30 uur
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1.4 Dat zit niet pluis

We kennen dat gevoel allemaal wel eens. Je loopt ergens, wellicht door een verlaten steegje en dat dan ook nog eens 
in het donker. Dat voelt niet goed, je bent niet op je gemak en al snel heb je dat ene gevoel..... 
 
”iets is hier niet helemaal pluis”.  
 
De uitspraak ‘het is hier niet helemaal pluis’, wordt vaak gebruikt om aan te geven dat het ergens niet helemaal 
veilig is, eng is of dat je er een naar gevoel bij krijgt. Vroeger werd ‘niet pluis’ vaak gebruikt om iets te zeggen over 
bepaalde personen. Tegenwoordig heeft dit vaak betrekking op een bepaalde plaats of zaak.  

Juist dat is waar wij ons dan ook op willen richten. Zaak, zaken, zaakjes. Iets zit hier niet pluis. Dat zit niet pluis  
achter het kruis.  
 
Herkennen jullie aan de volgende kenmerken de verschillende soorten soa’s die hier beschreven staan?  
Noem de naam van de soort seksueel overdraagbare aandoening die hier beschreven staat. 

A: Kun je ook oplopen in je keel – Eén van de meest voorkomende soa’s in NL – Oorzaak van deze soa is een bacterie.  
 Antwoord:

Loop je makkelijk op door lichamelijk contact – Grijsblauwe plekjes op de huid – Voor behandeling hoef je niet naar 
de huisarts.  

B:

 Antwoord:

C: Jeuk, soms over je hele lichaam – Goed te behandelen met een crème – Loop je makkelijk op door lichamelijk 
contact, maar kan ook in bijv. handdoeken zitten 
 Antwoord:

Goed te behandelen, maar niet te genezen – Eerste klachten lijken op een flinke griep – Bij anale seks is de kans op 
deze soa groter dan bij vaginale seks. 

D:

 Antwoord:

Komt weinig voor in NL – Als je zwanger bent kan deze soa ervoor zorgen dat je vroegtijdig bevalt – mannen 
hebben meestal geen klachten, vrouwen vaker.   

E:

F:

Besmettelijke bacterie waar je buikgriep van krijgt – Klachten beginnen meestal 1 tot 3 dagen na de besmetting – 
Wordt vooral overgedragen door mannen die seks hebben met mannen.
 Antwoord:

 Antwoord:

1.5 Ren voor je leven

De jaarlijks terugkerende opdracht waar vaak van te voren al over gesproken wordt. 
Het spookhuis in de sportschool. Zodra teams zien dat 2BFIT weer van de partij is, wordt er 
onderling al snel gediscussieerd. ‘Ik ga daar niet naar binnen hoor’ is iets wat we vaak horen. 
En laten we eerlijk zijn, ook wij zijn niet al te happig om hier tijdens de  
quizavond zelf zomaar even naar binnen te lopen. Wat je elk jaar aantreft is weer 
een verassing, maar dat dit eng is, dat kunnen we zeker garanderen. In 2020 zou de 
Mierlose Dorpsquiz tegelijk plaatsvinden met Halloween. Helaas heeft de quiz, zoals 
jullie die kennen, al 2 jaar niet plaats kunnen vinden in verband met de coronacrisis. 
Om dit toch nog een beetje recht te trekken en jullie dat echte Halloween gevoel 
te laten ervaren, kan een bezoekje aan deze sportschool dan ook zeker niet ontbreken!   
 
Ga naar 2BFIT Mierlo en los daar de rebus op.  

Oplossing rebus:   

 Antwoord:

Chlamyd ia  

Schaamlu is

Schurft

H IV

Shige l l a 

Tr ichomonas  

Bewegen  
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1.6 Nijntje Pluis

Wat bij kinderen vaak helpt tegen dat gevoel dat er iets niet helemaal pluis is, is een verhaaltje voor het 
slapen gaan. Niks spannends, niks gek, gewoon een fijn verhaaltje. Dit kan over van alles gaan. Van emmers 
vol snoep tot fluitende vogels en spinnende katten. Dick Bruna deed dit ook. Tijdens een vakantie in Egmond 
aan Zee vertelde hij elke avond voor het slapengaan een verhaaltje aan zijn oudste zoon. Dit verhaal ging 
over een wit konijn dat in de tuin van het vakantiehuisje rondliep. Dit konijn werd dan ook de inspiratie 
voor Nijntje. 
Voelt iets dus niet fijn en zit het voor je gevoel niet helemaal pluis, denk dan aan Nijntje. Nijntje Pluis.  

Hoe bekend zijn jullie met dit lieve kleine konijntje? De volgende afbeeldingen zijn fragmenten uit 
verhaaltjes van Nijntje. Noem de titel van de aflevering waar deze fragmenten uit komen.

A: B: C:

D: E: F:

G: H: I:

Ni jnt je ’s n ieuw jaarsfeest N i jnt je in Afr ika Ni jnt je in Europa 

Ni jnt je spee l t doktert je Ni jnt je is ziek Kle ine p lu is 

N i jnt je in het verre oosten Ni jnt je gaat naar de d ierentu in N i jnt je spee l t verst oppert je 
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1.7 Happy haunting, hunting en nog meer van dat 

Halloween is tegenwoordig een erg breed begrip. De een viert het en de ander vindt er niks aan. De een 
zit op het puntje van de stoel bij het kijken van een horrorfilm, terwijl de ander van verveling de telefoon 
erbij pakt. Wellicht houdt de een meer van een boek terwijl de ander zich voornamelijk richt op muziek. 
Gelukkig komen er in al deze verschillende soorten amusement en expressie genoeg enge griezels, gruwels 
en gluiperds voor. Komt dat vanavond nou even goed uit! 

Geef antwoord op de volgende vragen.

A: Deze ‘experimental indie rock band’ heeft een liedje waarbij de titel gelijk is aan een bekende Halloween 
gerelateerde uitspraak. Fun fact: de titel komt niet letterlijk terug in de songtekst van het nummer. 
Over welke band hebben wij het? 
 Antwoord:

Wat doe je wanneer de overheid besluit dat ‘haunting and hunting’ en alle andere soorten misdaden voor een be-
paalde periode zijn toegestaan? Deze goedlopende film uit 2013 vanuit de VS krijgt twee vervolgen.  
Welke acteur is een terugkomend karakter in deze drie films? 

B:

 Antwoord:

C: Wat is de naam van het ware meesterbrein achter de plannen van een schrijver, wiens verhalen dienen als middel 
om kinderen in zijn macht te krijgen? 
 Antwoord:

Deze man is de kaftontwerper van een kinderboek waarbij een stel de hoofdrol speelt. In tegenstelling tot andere 
koppels, maken deze twee het leven niet makkelijk voor elkaar. Hoe heet deze kaftontwerper?  

D:

 Antwoord:

Dit kleine monster doet hard zijn best, maar helaas lukt het toch niet helemaal. Zelfs zijn eigen broers schrikken 
niet van hem. Over wie hebben wij het?   

E:

F:

Dit monster bestond vroeger uit 3 verschillende delen en is wat ons betreft een van de grootste monsters die wij 
ooit tegen zijn gekomen. Over wat voor soort monster hebben wij het hier? 
 Antwoord:

 Antwoord:

Deze demon komt naar voren in deel 2 van een succesvolle Amerikaanse horrorfilm. Er is zelfs een spin-off geweid 
aan dit demonische figuur. Wat is de naam van dit figuur?  

G:

 Antwoord:

Happy haunting, happy hunting. Mogelijk kunnen we dit rijtje nog een beetje uitbreiden: happy haunting, happy 
hunting,  happy h…… . Oh en trouwens, moge het lot je altijd goed gezind zijn. Naar welke vierdelige filmreeks 
proberen wij hier een referentie te maken? 

H:

I:

Het mag best wat moeite kosten, het willen worden van de beste werknemer van een onderneming. Het ontvoeren 
van kinderen lijkt hiervoor echter niet de beste manier. Toch kennen wij het verhaal van iemand die dit, in 
samenwerking met zijn CEO, heeft geprobeerd. Wat is zijn naam? 
 Antwoord:

 Antwoord:

Van werken tussen de boeken in een van de grootste steden van Amerika, verhuist hij naar een van de andere 
grootste steden van Amerika. Echter, gezien zijn verleden, doet hij dit onder een valse naam. Onder welke naam 
start deze obsessieve man zijn nieuwe identiteit in deel 2 van deze serie? Ondertussen is er zelfs een deel 3 te zien 
en is de trailer van deel 4 al verschenen.

J:

 Antwoord:

Rare Monk                

Edwin Hodge 

Fer luc i

Quent in Blake 

Een kustd orp (p laatsnaam is Monster) 

K le in monster Motta   

Va lak  

Randa l l Boggys (Monsters , Inc . )  

The Hunger Games    

Wi l l Bette lhe im    
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1.8 Een hoofd vol ‘spoken’ 

Nog zo’n bekend gevoel wat we allemaal wel kennen. In een periode van drukte, 
deadlines, verplichtingen enz. zit ons hoofd wel eens helemaal vol. Op zo’n moment 
blijven er verschillende zaken ‘door je hoofd spoken’. Ook bij ons, als organisatie van 
de Mierlose Dorpsquiz, komt dit wel eens voor. Het ene bestuurslid heeft hier meer 
last van dan een ander, maar een ding is zeker, die quiz komt niet zomaar even 
aanwaaien.  

Hoe handig zou het zijn, wanneer we als organisatie, op zo’n moment wat dichter 
bij elkaar zouden wonen. Nou is Mierlo niet zo groot en zijn we allemaal niet meer 
dan een steenworp van elkaar verwijderd, maar stel je nou eens voor zeg. Gewoon
 met z’n allen op een rijtje. Even aanbellen bij een nieuw idee of een vraag. Hoe handig! 

In het volgende raadsel hebben vijf van de acht organisatoren een huis in dezelfde rij. Mieke, Michiel, Koen, 
Rob en Eric hebben geluk, zij wonen gezellig met zijn vijven op een rij. Nu is het zo dat elk huis een  
verschillende kleur heeft, de vijf leden van de organisatie een eigen favoriete drankje hebben, een 
bepaalde functie uitvoeren en een niet te missen attribuut of vaardigheid tot hun beschikking hebben. 
Er is een iemand die beschikt over de vaardigheid om ‘pakkende oneliners’, zonder enige moeite, te 
bedenken. Nu is de vraag, wie is dit? 

Vul onderstaand schema volledig en correct in, aan de hand van de volgende tips, om erachter te komen 
wie een kei is in het bedenken van pakkende oneliners.  

1. Mieke woont in een rood huis 
2. Koen heeft als attribuut het draaiboek in bezit 
3. Rob drinkt graag thee 
4. Het groene huis staat direct links van het witte huis 
5. De bewoner van het groene huis drinkt koffie 
6. De bewoner die voorzitter is, heeft als vaardigheid: sponsorwerving 
7. De gewoner van het gele huis is grafisch vormgever 
8. De bewoner van het middelste huis drinkt melk 
9. Michiel woont in het eerste huis 
10. De bewoner die penningmeester is, woont naast de bewoner die de MDQ blouses in het bezit heeft 
11. De bewoner die de MDQ jassen in bezit heeft, woont naast de bewoner die grafisch vormgever is  
12. De bewoner die secretaris is, drinkt graag bier 
13. Eric is manager bijzaken 
14. Michiel woont naast het blauwe huis 
15. De man die penningmeester is, heeft een buurman die water drinkt 

 
Vul het schema op de volgende pagina correct in.

A:
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1 2 3 4 5

Kleur huis

Naam  
organisator

Functie

Favoriete 
drankje

Attribuut en/of 
vaardigheid 

Nu is het zo dat we in bovenstaande puzzel drie organisatoren missen. Namelijk: Tim, Elise en Loes. Natuurlijk zijn 
ook zij van de partij. Om uit te zoeken waar zij op deze momenten waren dienen jullie een mail te sturen naar 
mierlosedorpsquiz@gmail.com met als onderwerp:
 
de tweede letter van de organisator in huis 2, derde letter van de functie in huis 4, eerste letter van de organisator 
in huis 4, derde letter van drankje van huis 3, tweede letter van de organisator in huis 1, derde letter van de functie 
in huis 2, derde letter van de organisator in huis 5, eerste letter van de organisator in huis 2.

Wacht op een reply terug en gebruik de informatie uit de mail.

Op welk huisnummer waren deze organisatieleden? 

B:

Tim

Elise

Loes

Huisnummer
B:

A:

1.9 Knappe koppen, niet te stoppen 

Voor de volgende opdracht zijn wij op zoek naar de ‘knapste koppen’ binnen jullie team. Binnen deze categorie 
kunnen we het volgende kinderboek zeker niet overslaan. Misschien hebben sommige van jullie al een idee, anderen 
wellicht niet. Wij hebben het hier over het boek: De Griezels van Roald Dahl. Twee van jullie teamleden mogen 
vanavond in de voetsporen van deze spetters treden.  

Eisen van de foto: 

- Eén mannelijk en één vrouwelijk teamlid
 
- Vrouwelijk teamlid heeft de volgende kenmerken: 
   - Lange haren met een pony (ben creatief) 
   - Blauwe jurk 
   - Wandelstok  

- Mannelijk teamlid heeft de volgende kenmerken:  
   - Baard 
   - Donker gekleurde colbert 
   - Bier pul in de hand  

- Logo MDQ inclusief teamnummer 

 

Upload de foto bij de juiste vraag op jullie teampagina. upload voor 
23.30 uur

Geel

Mich ie l

Graf isch 
Vormgever

Water

MDQ Bl ouse

Blauw

Rob

Penning 
meester

Thee

MDQ Jas

Rood

Mieke

Voorzi t ter

Melk

Sponsor 
werv ing

Groen

Er ic

Manager  
b i jzaken

Koff ie

Pakkende  
One l iners

Wit

Koen

Secretar is

B ier

Draa iboek

3

1

5
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1.10 Donkere straten, enge gangetjes en verlaten steegjes 

Eigenlijk gebeurt het in elke horrorfilm steeds weer opnieuw. De spanning wordt opgebouwd, donkere 
ruimtes, verlaten gebouwen, midden in de nacht in een bos, spannende muziek en dan… Dan gaat een van 
de hoofdpersonen helemaal alleen een van die ruimtes in. Dan bedenkt een van de karakters in het bos iets 
te moeten gaan zoeken of loopt iemand een donker steegje in. We hebben het allemaal wel eens gezien. 
En allemaal denken we: nee, doe dat nou niet. Waarom ??? De kans dat het op deze momenten goed afloopt 
is nihil. Het lijkt net alsof deze personen zich er niet bewust van zijn, van waar zij terecht komen op deze 
momenten.  

Wij vragen ons dan weer af, zijn jullie dit wel? Op onderstaande afbeeldingen zie je foto’s van straten,  
gangetjes en steegjes in Mierlo. Speciaal voor deze opdracht zijn deze foto’s natuurlijk ook in het donker  
gemaakt. Wie van jullie is bereid deze paden vanavond te doorlopen om zo te kijken waar zij uitkomen? 

Ga naar www.mierlosedorpsquiz.nl/verlatensteegjes en bekijk de foto’s. Vanaf het punt waar de foto  
genomen is loop je rechtdoor. Je loopt als het ware met de richting van de foto mee. In welke straat kom 
je uit wanneer je de volgende straten, gangetjes en steegjes volledig uitloopt? 

A. Straat
B. Straat
C. Straat
D. Straat

E. Straat
F. Straat
G. Straat

1.11 De harde waarheid  

Het begrip ‘gluiperd’ kan beschreven worden als iemand die stiekeme streken uithaalt en als iemand die 
zich beter voordoet dan hij/zij is. Deze definitie lijkt nog zacht uitgedrukt. Zo kennen wij nog wel wat 
gluiperds van een heel ander niveau, waar we eigenlijk liever niet zo veel van willen weten. Toch is het 
tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Elke dag is er wel iets op het nieuws over vermissingen, 
moord, aanslagen en ga zo maar door. Elke dag worden we geconfronteerd met deze ‘gluiperds’.   

A: Criminaliteit kent verschillende vormen. Van moord en doodslag tot straatroof en van een inbraak tot vernieling. 
Welke vorm kwam in 2019 het meeste voor in Mierlo? 
 Antwoord:

B: Het inbraakrisico in Mierlo ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Echter, Mierlo staat lang niet bovenaan in de 
ranglijst van dit risico. In welke plaats is het inbraakrisico ruim vijf keer hoger dan gemiddeld? 
 Antwoord:

C: Ook in ons dorpje is er wel eens sprake van bruut geweld. Zo werd er in 1995 in de bossen tussen Mierlo en Lierop 
een lichaam gevonden. Dit bleek de moord op Nicole van den Hurk te zijn. Een meisje wat spoorloos verdween en 
weken later werd teruggevonden. Hoeveel dagen na haar vermissing werd het lichaam van Nicole gevonden in de 
bossen tussen Mierlo en Lierop?  
 Antwoord:

D: Het oplossen van deze zaak heeft lang geduurd. Zo werd in 2011 het lichaam van Nicole opnieuw opgegraven. Op 9 
oktober 2018 is Jos de G. in hoger beroep veroordeeld. Wat is de straf die hij toegelegd heeft gekregen en waarvoor 
specifiek.   
 Antwoord:

Tarwe
Kastan je
Overakker
Plataan

Gerst
Burgemeester van Lokvenstraat 
P la taan

F ietsend iefsta l 

Haar lemmer l iede  

Na 48 dagen (dag van vermiss ing meegete l d ) .  

12 jaar gevangen isstraf vo or verkracht ing van en do ods lag .
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E: Niet alleen in Mierlo, maar ook in Geldrop zijn zaken bekend waarbij dit brute geweld naar voren kwam. Zo wordt er 
in Geldrop gesproken over een van de meest spraakmakende moordzaken die Brabant ooit gekend heeft. 
Dit gebeurde met de verdwijning van Melanie in 2006. In deze zaak was het al vrij snel duidelijk wie de dader was. 
Deze dader heeft zelfs een bijnaam gekregen in dit hele gebeuren. Wat was de bijnaam van de dader in deze 
specifieke zaak?  
 Antwoord:

F: Wat was de overeenkomst tussen de meisje?
 Antwoord:

Gelukkig zijn er ook genoeg mensen die de misdaad tegen gaan en op hun eigen 
manier proberen de wereld een klein beetje beter te maken. Om deze vraag op 
een toch nog wat meer gezellige manier af te sluiten, hebben wij de volgende 
deelvragen voor jullie:  

G: Op deze foto zien jullie een actrice die een advocate speelt in een serie.
 Zij houdt zich bijvoorbeeld bezig met actie ondernemen m.b.t. de massale
 ‘valse’ opsluiting van zwarte mensen in de VS. Wat is haar naam in de serie?

 Antwoord:

H: Als wij het hebben over een positieve afsluiter, dan wordt dat door vele van
ons toch ook wel gezien als een lekker biertje. Wat is de naam van het 
volgende biertje? 
 Antwoord:

G:

H:

I: Waarom wordt dit bier gezien als een bedrieglijk biertje? 

 Antwoord:

1.12 Kijk, etalages!  

Een etalage is het voorste gedeelte van een winkel, dat van buitenaf 
zichtbaar is en ook is bedoeld voor de voorbijganger die zich nog buiten
de winkel bevindt. Met daarbij de nadruk op ‘nog’. Een etalage is bedoeld om  
de aandacht van de voorbijgangers te trekken. En hoe heerlijk is dat, lekker even 
rondneuzen tussen al die leuke spulletjes. Gelukkig hebben wij dan ook 
etalages genoeg in Mierlo. In deze etalages is van alles te vinden. Van kleding 
tot elektronische producten en van boeken tot lekkernijen.  
Maar zijn deze etalages in het donker ook nog zo leuk? 

Speciaal voor onze vijfde editie van de Mierlose Dorpsquiz liggen er vanavond attributen van onze quiz  
verstopt in deze etalages. Jullie kennen ze wel, de houten schijven. Deze komen al enkele jaren voorbij.  
Zo ontvingen de teams die hun Rubiks cube juist hadden opgelost een schijf in hun tas. Tijdens de vorige  
editie van de Mierlose Dorpsquiz was deze schijf dus flink wat punten waard, wellicht dit jaar ook weer? 

Stuur wat teamleden op pad om de etalages van de Hubo te bekijken. Hoeveel houten MDQ schijven zijn er 
verstopt in de eltalage van de Hubo?

Aantal houten schijven: 1 7 Houten sch i j ven 

Het Beest van Brabant 

Be ide meis jes waren 15 jaar / leeft i j d    

Anna l i se Keat ing 

Glu iperd 

De fr isfru i t ige smaak maskeert het stev ige a lc oho lpercentage van 8%  
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DE BAvKES
2
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2.1 Zo. Nu eerst een Bavaria

In 2021 hebben we helaas geen carnaval mogen vieren! Maar het zal Bavaria niet zijn als daar een leuke  
reclamecampagne voor hadden bedacht, ‘de raad van 11 maatregelen’. Blijf onder alle omstandigheden op 
twee gestrekte proost-armen afstand van de ander, was bijvoorbeeld één van de 11 maatregelen. Zo heeft 
Bavaria dat jaar geen merchandise gemaakt, maar andere jaren altijd leuke dingen weggegeven bij de  
verkoop van een kratje bier.

Hoeveel carnavals merchandise hebben jullie nog thuis liggen van Bavaria?
Probeer zo veel mogelijk te verzamen en laat deze controleren 
tussen 20:00 uur en 21:00 uur in de Zaal van ‘t Mierles Huukske.

Maximaal 20 items.

Regels:
- Dubbele items tellen als 1.
- Bierflesjes, glazen, kratjes en bierviltjes tellen wij  
   niet mee.
 

20:00 tot
 21:00 uur 

2.2 Biervragen

Bier is er in vele soorten en maten. Zo zijn er lekkere Tripels, Quadrupel en natuurlijk ook nog gewoon pils! 
Voor iedereen is er wel een lekker biertje te vinden. Maar hebben jullie ook een beetje bierkennis? Of  
kunnen jullie een beetje goed rondzoeken naar het antwoord op de vragen hieronder?  

Nederland is van oudsher echt een pilsland. Pils wordt nog steeds het meest gedronken. Maar weten jullie 
ook wat het meest gedronken pils in de horeca in 2018 was in de onderstaande gemeenten? 

Vul het meest gedronken pils in van de volgende gemeente.

Gemeente Drimmelen  
Gemeente Wieden 
Gemeente Dalfsen
Gemeente Koggenland
Gemeente Zuidhorn
Gemeente Zaltbommel
Gemeente Schinnen 
Gemeente Boxtel

Pils:
Pils:
Pils:
Pils:
Pils:
Pils:
Pils:
Pils:

A:

Jup i ler
He ineken
Hertog Jan
Amste l
He ineken
Bavar ia
A l fa
Dommelsch
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Bier:

1: 2: 3:

4: 5: 6:

7: 8: 9:

Flesjes en etiketten zijn er natuurlijk in alle maten en soorten. Maar kennen jullie ze ook zo goed?  
Van welke Nederlandse en Belgische bieren zie je hier onder een deel van het flesje? (noem de voorledige 
naam, Bijvoorbeeld: La Trappe Trippel) 

B:

Bier: Bier:

Bier:Bier:Bier:

Bier: Bier: Bier:

A lfa ede l p i l s                   Bacchus kr iek                Chateau Neubourg

F l oreffe Tr ippe l              Gouden Caro lus Tr ippe l          Judas

Pauwel Kwak                 Westma l le Dubbe l             Wieckse Witte 0 . 0%
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Alcoholvrij bier wordt steeds vaker gedronken en geschoken. We hoeven niet altijd meer aan de alcohol  
en dat is misschien ook soms wat beter. 

Wat was in 2020 het best verkrijgbare alcoholvrije pilsje in de onderstaande gemeente? 

C:

Gemeente Valkenswaard
Gemeente Boxmeer
Gemeente Pekela
Gemeente Woudenberg
Gemeente Voerendaal
Gemeente Ridderkerk
Gemeente Maastricht
Gemeente Zevenaar

Voordat je het bier op kunt drinken moet het natuurlijk gebrouwen worden. Dit gebeurt op vele manieren 
in verschillende brouwerijen. En waarschijnlijk hebben vele van jullie er ooit wel eens een bezocht. Nou is 
de hoop dat jullie een beetje opgelet hebben hoe de omgeving en het gebouw er uit zag.  

Wat zijn de namen van de brouwerijen die hieronder afgebeeld staan?

Pils:
Pils:
Pils:
Pils:
Pils:
Pils:
Pils:
Pils:

1: 2: 3:

4: 5: 6:

D:

Hoegaarden
Bavar ia
Amste l
He ineken
Bavar ia
He ineken
Amste l
Gro lsch

Brouwer i j Bostee ls              Brouwer i j Pa lm              Gu lpener Bierbrouwer i j

Brasser ie d ’Achouffe             Brouwer i j Art o i s               Brouwer i j Bavar ia
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2.3 Beste Vincent van Gogh,

In de volgende opdracht vragen we veel tekenskills, want jullie gaan je eigen Mierlose Bierfles etiket  
ontwerpen! 

 
Regels: 

* Etiket mag alleen getekend worden met pen, stift en potlood  (niet op de computer).
*  Het etiket moet het logo van de Mierlose Dorpsquiz bevatten (ben creatief). 

 
Etiket hals

Etiket voorkant

Etiket achterkant
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2.4 Beieren

De Vrijstaat Beieren (Duits: Freistaat Bayern, Beiers: Baian, Latijn: Bavaria) is qua oppervlakte de grootste 
deelstaat van Bondsrepubliek Duitsland. De deelstaat ligt in het zuidoosten van het land. De hoofdstad van 
Beieren is München. Het huidige Beieren is ontstaan uit het historische hertogdom Beieren, dat deel uit-
maakte van de Beierse Kreits. 

In welk jaar begon de oktoberfesten?

Ter ere van wat is deze eerste oktoberfest gehouden?

Hoe wordt de Beierse Vlag ook wel in het Duits genoemd? 

Nu we toch in Beieren zijn, welke kastelen staan hieronder afgebeeld? 

A:
 Antwoord:

B:

 Antwoord:

C:
 Antwoord:

D:

F:

E:

G:

1 8 1 0

Bru i l o f t van Theres ia en Lodewi jk

De Raute f lagge of Stre ienf lagge

Seehof 

Le i the im Neuschwanste in 

Hohenschwangau 
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2.5 Gissen is missen 

Gissen is missen, zoals jullie vast al wel eens vaker hebben gehoord.   
Ga voor deze opdracht langs de volgende horecagelegenheden en  
maak gebruik van jullie inschattingsvermogen.   

Op de bar van restaurant ‘Thuis in Mierlo’ 
is een vaas te vinden met bierdopjes. Hoeveel zitten er in de vaas?  

 

In de zaal van ‘t Mierles Huukske is ook een vaas te vinden.  
Hoeveel bierdopjes zitten er in deze vaas?  

Aantal Bierdopjes:

A:

B:

Aantal Bierdopjes:

2.6 Bierweetjes

We hebben het in deze categorie voornamelijk over bier gehad; dit hebben jullie te danken aan het 
winnende team van 2019 ‘De Bavkes’. Ze doen dit jaar ook weer mee. Zou het ze dit jaar weer lukken?

Hieronder wat simpele vraagjes over bier.

Wil je een bavaria tour doen? Dit kan met korting!  
Wat is de kortingcode die je moet invoeren om 20% korting te krijgen?

Wat was de winst van Bavaria 2019?

Hoelang duurde de langste kater ooit?

Waar of niet waar, omcirkel het juiste antwoord.

De eerste rietjes zijn gemaakt om bier te drinken.
De grootste bierdinkers van Afrika wonen in Ghana.
Bierblikjes zijn al 100 jaar oud. 
Het Bavarialogo ‘het schild’ heeft 3 punten, deze staan voor de drie zonen  
van Swinkels. 

Untappd heeft een top 10 gemaakt op basis van check-ins over de hele wereld in 2021.

Het meest gedronken biertje in Nederland is Budweiser.
Het meest gewaardeerde biertje is in Nederland: Trippel Karmelier.

Antwoord:

A:

B:

Antwoord:

C:

Antwoord:

WAAR    -    NIET WAAR 
WAAR    -    NIET WAAR
WAAR    -    NIET WAAR
WAAR    -    NIET WAAR

WAAR    -    NIET WAAR
WAAR    -    NIET WAAR

D:
E:
F:
G:

H:
I:

Bavar ia 17 19

1 026

1329

-5 ,2 Mi l j oen EUro

4 weken ( ! )
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Puzzelen maar! De overgebleven letters vormen een zin. J:

2.7 Zwaar beladen

Tijdens de vakantie periode zijn auto’s, aanhangers, caravans, maar ook fietsen  
vaak veel te zwaar beladen. 
Echter nu willen we kijken hoeveel gewicht jij mee kan nemen op de fiets. 

Kom tussen 20:30-21:30 uur naar de veiling om hier de opdracht uit te voeren! 

1. Één persoon uit je team komt met fiets (GEEN BAKFIETS) de hal van de  
   Veilinghal de Kerseboom in Mierlo gefietst binnen de aangegeven tijd.

2. Neem zo veel mogelijk (zware) spullen mee!  Let op: Veiligheid gaat boven alles!  
    De organisatie is niet verantwoordelijk voor gevaarlijk en/of stom gedrag.   

3. Speel eerlijk! Bij het zien van andere personen die helpen met fietsen of auto’s, krijg je geen  
    punten voor deze opdracht. 

4. Op de weegschaal moeten jouw spullen komen liggen! Het gewicht dat door de vrijwilliger  
    opgeschreven wordt, dat telt. 

 

Antwoord:

20:30 - 21:30 
uur

Jouw 
deelnemende 

gewicht

Bu i ten beschouwing ge la ten
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2.8 Blijf van mijn glas!

Dit glas is van mij! Van mijn biertje blijf je af, zijn de meest gezegde uitspraken van mensen die hun bier 
beschermen. Dus blijf altijd gefocust op je glas!

 Hieronder zie je wat plaatjes van bierglazen. Van welke brouwerij zijn de glazen?  

A: B: C: D:

2.9 Lekker rennen!

BAV is de afkorting van Bavaria en wordt vaak gebruikt om lekker een biertje te bestellen (Zo. doe mij maar 
een Bavje). Zo kun je voor alles wel een afkorting bedenken, zo wordt er bij sportclubs ook vaak gebruik 
gemaakt van een afkorting. Hieronder zie je een aantal atletiekbanen in Nederland en Belgie . 

Wat zijn de afkortingen van deze Atletiekverenigingen, en in welke woonplaats bevinden deze zich?

 

Afkorting:

A: B: C:

Plaats:

D: E: F:

Afkorting:
Plaats:

Afkorting:
Plaats:

Afkorting:
Plaats:

Afkorting:
Plaats:

Afkorting:
Plaats:

Brouwer i j Huyghe Brouwer i j ‘ t IJ Brouwer i j Car lsberg Brouwer i j Jopen

A .B .E .S .
Adegem

A .K .U 
U i tho orn

A .T .H .
He lmond

A .V .H . 
Haaksbergen

A .V .O .N 
Heer len

A .A .V . 
Opwi jk
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G: H: I:

Afkorting:
Plaats:

Afkorting:
Plaats:

Afkorting:
Plaats:

2.10 Verbakel Party & More

Verbakel Party & More / Partyrentservice is een groeiend party,  
verhuur en catering bedrijf. Samen met een enthousiast team weten 
zij van elk feest een onvergetelijke ervaring/gebeurtenis te maken! 

Hoeveel kost een Aluminum Frametent 6X15 meter volgens de 
website/webshop incl. BTW 

Wat kost een coronaflesje volgens de website/webshop incl. BTW 

Wat kost een tafeltap met lekbak volgens de website / webshop incl. BTW  

 

Antwoord:

A:

Antwoord:

B:

Antwoord:

C:

2.11 Verbakel Party & More

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

Hoeveel viltjes hangen er aan het bord van 15 jaar Spitje?

Antwoord:

B.A .V 
Baarn

B.A .V . 
Brusse l

P .A .C . 
Rot terdam

€ 726 , 0 0

€ 2 ,24

€ 42,35

85 v i l t jes
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2.12 Dorpshuizen

Wanneer je een te gezellige avond hebt gehad met te veel verschillende borrels, vergeet je wel eens hoe 
die mooie doos met een deur, raam en dak er uit ziet. De vraag is dan eigenlijk waar staat ie ook alweer en 
hoe kom ik in hemelsnaam bij die verrekte voordeur? 

De vraag voor jullie is dan ook simpel: in welke straat zijn onderstaande foto’s gemaakt?  
Uiteraard met de huidige straatnaam anders kan ik nog mijn doos onder de brug niet vinden! 

 

 

Straat:

A: B: C:

Straat: Straat:

Straat:

D: E: F:

Straat: Straat:

Straat:

G: H: I:

Straat: Straat:

Aardborstweg Bisschop van Mierlostraat Burg . Termeerstraat

Burg . Verheugtstraat Marktstraat Ekster laan

Goorsed i jk Heer V. Scherpenzeelweg Kerkstraat
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één voor 
allen en allen

 voor één 

3
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3.1 De drie musketiers

Meer dan 150 jaar hebben de woorden “Eén voor allen, allen voor één“ beelden opgeroepen van vier jonge 
mannen die grote hindernissen, ontberingen, verwondingen en verlies overwinnen om samen één doel te 
bereiken. Alexandre Dumas verhaalt in zijn de roman De drie musketiers over drie mannen die bevriend 
raken met D’Artagnan. Hun filosofie en motto “Eén voor allen, allen voor één“!  

De drie musketiers (een soort van eregarde voor de Franse koning in de 17e eeuw) zijn Aramis, Athos en 
Porthos. Hoewel ze bekend staan als de drie musketiers spelen hun avonturen zich af met vier personen.  
De vierde musketier is waarschijnlijk zelfs de bekendste. Dit is dan ook D’Artagnan. 
 
Wij willen met jullie de geschiedenis onder de loep nemen, beantwoord de volgende vragen. 

A: D’Artagnan heeft in Nederland een aantal standbeelden staan. Hoeveel staan er precies in ons land? 
 Antwoord:

B: Wat is de sterfplaats van deze held? 

 Antwoord:

C: Teken hieronder de handtekening van D’Artagnan na.  

D: Vakantieman, waar bent u? Zet met een rode stift een punt op het kaartje van de geboorteplaats van 
deze Musketier. 

Twee

Maastr icht   
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3.2 Gemaskerde mannen 

We gaan nog even verder met onze superhelden, bekende namen, herkenbare mannen, enz. Waarschijnlijk 
zijn jullie wel bekend met de volgende maskers. 

Van welke films zijn deze maskers en in welk jaar kwam de bijbehorende film uit?

Film:

A: B: C:

Jaar:
Film:
Jaar:

Film:
Jaar:

Film:
Jaar:

Film:
Jaar:

Film:
Jaar:

D: E: F:

3.3 Eén komt nooit alleen

Een spreekwoord dat we zeker kennen! Je zal het meemaken, dat eerst je wasdroger kapot gaat en paar  
dagen later je wasmachine. Heul fijn…. Eén komt dus echt nooit alleen… Zo ook in Geldrop-Mierlo.

Vul de ontbrekende woorden in (elk vakje is één woord):

 Klein foutje?  

Het begon natuurlijk met een ……………….. ……………….. : een  ………………. op de verkeerde plek op een plattegrondje.  
Maar de gevolgen waren groot: een tot op het bot beledigde …………………..          , een gefrustreerde kersverse 
……………………           en veel verbijsterde ………………………….    die zagen hoe ineens hun populaire ………………….  
………………. verdwenen was van het parkeerterrein achter ……………       .   

A:

Knu l l ig f out je kru is je
kunstenares

cu l tuurwethouder Geldropenaren  bronzen  
F ia t je  Hofdae l  

The Mask 
1994

V for Vandetta
2005 

Glad i a t or 
2000

Batman Beg ins

2005
Iron Man
2008

Scream
1996
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 Rommel foutje?  

De  ……………………    …  in Mierlo was vannacht een korte tijd bedekt met een                                               . 
Dat kwam uit het riool omhoog. Oorzaak was een …………..     bij een fabriek die aan die weg staat.   

B:

 Nat foutje?  

……………………   .     springt in ……….       , auto zakt weg in                                     :            :120 gezinnen  
zonder water. Het …………  bevond zich op de hoek van de                                                  met de  
Vogelwikke. Om de 120 getroffen huishoudens toch van  ……………   te voorzien was een ……….    geïnstalleerd 
in gemeenschapshuis ………………………..    “Ik heb dit …………..     nodig voor de …………., en om …………… te zetten en  
mezelf een beetje te ……………   ”, vertelde een vrouw, die daar wat water meenam. Ze merkte de problemen 
om zeven uur op, toen ze wilde gaan …………….   en er geen …………….   uit de ……………….     kwam. Maar het erg-
ste probleem betrof de ……………... “Als ik daarmee de dag niet kan beginnen, is de dag niet goed.”  

C:

3.4 De drie muzikanten

Naast de drie musketiers, hebben we in Nederland ook de drie muzikanten. Dit is een bronzen beeld, wat al 
sinds 1971,  in Soest staat. Het beeld van de drie muzikanten staat op de kruising van de Albert Cuyplaan en 
de Dalweg. Het beeld is in brons gegoten door Piet Riethoven. 

Een goede introductie om een beetje de muzikale weg in te slaan. 

Vandaar ook de vraag: uit welke liedjes komen de volgende zinnen? 
Wij willen graag de titel van het nummer.

Want echte vrienden ja, zijn er voor elkaar  A:

Titel:

Maar dit keer zet ik zelf niet de eerste stap  B:

Titel:

Cross our path, prepare to fall  C:

Titel:

Hoe mijn eigen deurbel klinkt  D:

Titel:

Het is gedaan met ja en amen  E:

Titel:

Es wird genug für alle sein   F:

Titel:

Dat maakt voor ons niet uit  G:

Titel:

Lurkend aan een flesje wijn    H:

Titel:

Ni j verhe idsweg d ikke laag schu im 
fout je 

Water le i d ing Mier l o Heer  
lek 

Rodestraat  van  
Heer  Rodestraat  van  

tap 
De Vl iegert water hond koff ie 
wassen 

douchen water douchekop 
koff ie

water 

Een voor a l len , a l len vo or een   

Ik te l t o t dr ie   

A l l for one , one for a l l .  

Dr ie keer va l len    

Eén voor a l len    

Was wo l len wir tr inken   

De 3 b igget jes    

3 Oktober     
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3.5 Niemand sterft van liefde, alleen in het theater 

3 Musketiers, de Musical is een theaterstuk uit 2003, geproduceerd door Joop van den Ende 
Theaterproducties, gebaseerd op het boek ‘De drie musketiers’ van de Franse schrijver Alexandre Dumas. 
De musical gaat over D’Artagnan. Hij gaat op weg naar Parijs om daar musketier van de koning te worden 
en onderweg ontmoet hij drie musketiers. Een musical is een musical niet, wanneer het verhaal gelijk is 
aan het origineel. Daarom verschilt de musical dan ook op sommige punten met het originele verhaal. Net 
dat beetje meer drama op het podium. Daar houden wij wel van.  

Herkennen jullie de volgende musicals? Noteer de naam van de musical die jullie zien.  

Musical:

A: B: C:

D: E: F:

G: H: I:

Musical: Musical:

Musical: Musical: Musical:

Musical: Musical: Musical:

Tarzan MAMA MIA ! Les Misérab les

A ladd in Frozen Wicked

So l daat van Oran je Was getekend, Annie M.G. Schmidt Joseph and the Amazing 

Technicolor Dreamcoat 
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3.6 Mierlese mensen

‘Eén voor allen en allen voor één’. Dat kunnen we bij deze vraag niet zeggen, maar wel een voor een! 
Namelijk het tellen van de inwoners van Mierlo. Natuurlijk is ons mooie dorp niet altijd zo groot geweest, 
vroeger toen ons Mierlo nog maar bestond uit een paar straten woonden er een stuk minder mensen. 

 Hoeveel inwoners had de toenmalige gemeente Mierlo in 
 de onderstaande jaren?

 
In Mierlo deed zich in de 20e eeuw de bijzondere omstandigheid voor dat de gemeente maar liefst 3 keer de 
10.000ste inwoner kon verwelkom.

De eerste keer was in 1962, maar wie was dit?

Door de annexatie van Mierlo-Hout door Helmond verloor de gemeente Mierlo de helft van de inwoners. 
Waardoor het weer even duurde voordat Mierlo weer op de 10.000 inwoners zat.  

Zo werd een aantal jaar na de annexatie van Mierlo-Hout de 6000ste inwoner verwelkomd in Mierlo. 

Op welke datum was dit? (dag/maand/jaar)

Wie was toen de 6000ste inwoner?

Mierlo kon zo steeds verder tellen tot de magische grens van 10.000 inwoners werd bereikt. 

Op welke datum werd voor de 2e keer de 10.000 inwoners gehaald? (dag/maand/jaar)

 

Wie was toen de 10.000ste inwoner?

A:

Jaartal Aantal inwoners
1825
1851
1870
1900
1920
1950
1970
1990
2003

B:
 Antwoord:

C:
 Antwoord:

D:
 Antwoord:

E:
 Antwoord:

F:
 Antwoord:

1 820
2090
24 16
2609
3976
7 188
6 1 03
1 0 077
1 0 1 68

Frank Hurkmans 

1 0 november 1970 

Chr is te l Verbruggen

13 november 1988

S imone van de Wie l
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De jaren erna schommelde het aantal inwoners nogal eens en na de annexatie van Brandevoort had Mierlo 
een tijd lang weer geen 10.000 inwoners meer. Maar ook daar kwam verandering in. 

Mierlo kreeg voor de 3e keer 10.000 inwoners,  
maar wanneer was dat? (dag/maand/jaar)

Wie was toen de 10.000ste inwoner?

G:

 Antwoord:

H:
 Antwoord:

3.7 Kalken maar

Een krijtje is een stuk kalk of (vaker) gips dat in de vorm van een stift is gemaakt, zodat ermee geschreven 
kan worden op bijvoorbeeld een schoolbord. Kinderen schrijven en tekenen er graag mee op het trottoir: 
daarom wordt er speciaal stoepkrijt geproduceerd. Het is een moderne vorm van het oeroude tekenkrijt 
dat oorspronkelijk bestond uit stukken (kalk)rots.  

Stoepkrijten is een op schoolpleinen veelvoorkomende vorm van vermaak. De persoon 
neemt een stoepkrijt ter hand en maakt net zoals bij het tekenen op papier fleurige 
stoepversieringen. De stoepversieringen kunnen variëren van geklieder tot heuse 
kunstwerken. Er bestaan vanaf het eind van de 19e eeuw ook straatkunstenaars die 
het voorbijkomend publiek een kleine vergoeding vragen voor hun prestatie. Helaas wil 
de stoepversiering niet lang standhouden wanneer er een regenbui overheen gaat, wat 
leidt tot een vormeloze en ontsierende kleurvlek. Voor de leerkrachten in kwestie wil het 
stoepkrijten in de zomerdagen daarom nog weleens tot ergernis leiden. Aan de andere kant 
is de krijttekening een van de eenvoudigst te verwijderen vormen van graffiti.  

Opdracht: De opdracht start om 22:00 uur, wij verwachten dan één teamlid op het veilingterrein
                 met een eigen meegenomen stoepkrijt. 

22:00 uur 

23 februar i 1995

Jonathan Franken
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3.8 De rups

Zoek bovenstaand filmpje op en bekijk dit filmpje tot 1:15. Jullie zien hier een coöperatieve groepsopdracht. 
De rups genoemd. Eigenlijk een soort groepskoprol. Aan jullie de taak om dit na te doen. Zoek de meest 
soepele en lenige teamgenoten uit en dan wensen wij jullie veel succes. Wij zien graag een filmpje van 
deze opdracht tegemoet. 

Eisen van het filmpje:

- De rups bestaat uit minimaal 6 mensen uit jullie team. 
- Teamnummer is te zien op het filmpje.
- Tijdens de rups hebben de leden continu elkaars hand vast,
  nergens mag de rups onderbroken worden. 
- Het filmpje mag maximaal 1 minuut duren.  

https://www.youtube.com/watch?v=DyHnG-W9LFYGA NAAR:

upload voor 
23.30 uur

Upload jullie filmpje 
op de teampagina 

3.9 Sponsorvraagjes

Heb je een vaccinatie nodig? Bezoek dan de Travel Doctor bij 
Huisartsencetrum Mierlo. Wanneer je op reis gaat moet je goed voorbereidt 
zijn. Of je nu op zakenreis of op vakantie gaat; alleen, met je partner, met 
het gezin of met een hele groep: in alle gevallen begint je reis met een 
bezoek aan de Travel Doctor.

Wat is de meest gezette reizigersvaccin van  
Traveldoctor Mierlo in 2021?

Weten jullie nog de leuke kleurrijke kubus van twee jaar geleden? Deze kubus 
heeft namelijk veel indruk achtergelaten bij de teams. Wederom hebben we dit 
jaar weer een kleurrijke puzzel voor jullie in de tas gedaan. Wij wensen jullie 
weer veel succes!

Los de schuifpuzzel van GNT op die in de tas zit, en lever deze opgelost weer in 
de tas wanneer jullie je quizmap inleveren.

Antwoord:

A:

B:

DTP - Difter ie Tetanus en Po l i omye l i t i s
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3.10 Dwarsliggers zijn nodig om de rails recht te houden 

‘Eén voor allen en allen voor één’, dat zou je natuurlijk ook kunnen zeggen wanneer je iets in teamverband 
doet! In Mierlo zijn er veel teams te vinden. Van voetbalteams, tafeltennisteams tot aan een 
brandweerteam. In al die teams heb je veel verschillende mensen. Verschillende mensen, maakt dan ook 
verschillende persoonlijkheden. Soms gaat dit goed, soms botst dit. Als het totaalplaatje maar klopt. 

Hieronder staan een aantal teams, maar weten jullie wie de omcirkelde personen zijn? 
Tip: ga op zoek naar de foto, en wij zoeken een voor en achternaam.

Naam:

A:

Naam:
Naam:
Naam:

B:

Naam:

C:

Naam:
Naam:
Naam:

D:

Wim Ste i j vers 
Geert de Vr ies 

Anneke Meu lend i jks  
Simone Blat ter  

Jos van Happen 
Frans van der Vleuten 

Mar ja Bekx   
Franc ien van der Linden  
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3.11 Boekenverhaal

Zie hier, een boek met de titel van deze categorie. Is dat nou eens toeval! 
Voor ons een mooie kans om een bruggetje te maken naar deze opdracht. 
Een opdracht waar jullie dan ook zeker boeken bij nodig hebben. 
Verassend toch? 

Om de lockdown door te komen, heeft een aantal van jullie vast hun hele 
boekenkast nog eens doorgelezen. Nou dat komt dan goed uit! Voor deze 
opdracht is het namelijk belangrijk dat je weet welke boeken je hebt
staan en dan vooral welke titels er allemaal in je kast staan. Zet de boeken
zodanig neer dat de titels een verhaal vormen. Gebruik hiervoor minimaal  
15 boeken. Je mag meerdere talen door elkaar gebruiken. 

Ter inspiratie: 

Maak een foto van jullie boekenverhaal en upload deze op jullie teampagina. 

Wat zijn de eisen: 
- Teamnummer is te zien op foto.
- Mininmaal 15 boeken.
- Typ de titel bij de betreffende vraag op jullie teampagina.

https://www.instagram.com/p/B-yx47flHkH/  GA NAAR:

upload voor 
23.30 uur

3.12  Niets is zo irritant, als een truttig tegeltje aan de wand

Een tegeltjeswijsheid is een clichématige levenswijsheid zoals 
die wel op wandtegels wordt aangetroffen. Vaak worden Delfts 
blauwe tegeltjes gebruikt met een afbeelding erbij. Er is vast 
wel iemand in jullie team waar zo’n tegeltje thuis hangt. 
We delen in ieder geval graag deze prachtige uitspraak van 
Johan Cruijff met jullie. 

In de quizmap zit een tegeltje met een stift.  
Lees de beschrijving in het tasje goed door. 

www.nextsystems.nl
info@nextsystems.nl

www.nextsystems.nlwww.nextsystems.nl
info@nextsystems.nlinfo@nextsystems.nl

www.nextsystems.nlwww.nextsystems.nl
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Da’s niet mis, 
de Mierlose 
Dorpsquiz

4
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4.1 Watermanagement 

Wij Nederlanders zijn goed in heel veel dingen. Watermanagement is daar een heel goed voorbeeld van,  
wij weten als geen ander op de wereld ons te beschermen tegen water, met de duinen langs de kust  
en de kilometers lange dijken langs de rivieren.

 Zet de cijfers in de juiste volgorde van voltooiing van de onderstaande werken. 
  
 1. Stormvloedkering Oosterschelde 
 2. Stormvloedkering in de Hollandse IJssel 
 3. Afsluitdijk  
 4. Haringvlietdam

In Mierlo overvalt het water ons ook wel eens. Vorig jaar juni stond het halve dorp onder water na een fikse 
voorjaarsbui. Dus de hoge dijk die we op het Heiderschoor met zijn allen verzameld hebben houdt het  
water dat uit de lucht komt niet tegen.

 Hoe hoog is het hoogste punt van Mierlo?

Naast beschermen tegen water zijn wij Nederlanders 
ook koplopers in wonen op het water, of aanleggen van 
compleet nieuw land waar ooit water was. De Palmboom 
van Dubai is daar een goed voorbeeld van. Wij Nederlanders 
zijn dan ook echt een kei wanneer het gaat over ‘inpoldering’. 
Begin zeventiende eeuw is de Beemster nog een groot meer 
in Noord-Holland. In 1607 wordt besloten om dit meer droog 
te leggen, zodat boeren er voedsel kunnen verbouwen. 
Sindsdien is de Beemster een symbool voor de manier waarop Nederlanders hun land zelf inrichten.
 
Welke stad en naam horen bij de foto’s?

A:

 Antwoord:

B:

 Antwoord: meter

Stad:

C: D: E: F:

Stad: Stad: Stad:

Naam:Naam:Naam:Naam:

 62 .3

Dubai Kobe Hong KOng Doha

3  2  4  1
1986 
1959 
1932 
197 1

The PearlInternatonal airportPort IslandPa lm Jumer i ah
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Stad:

G: H: I: J:

Stad: Stad: Stad:

Naam:Naam:Naam:Naam:

Hieronder staan 4 foto’s van bruggen. In welke land zijn deze te vinden en hoe heten ze?

Olaf is klaar om met jou op avontuur te gaan. Naar welk park neemt hij jou mee? We geven je een tip, 
we hebben het hier niet over de beroemde sneeuwpop Olaf, maar over een andere vrolijke mascotte. 

Welke dijk zie je op de onderstaande foto’s?

K:

 Antwoord:

Dijk:

L: M: N: O:

Dijk: Dijk: Dijk:

4.2 Quiz ‘t wel 

Niet alleen in Mierlo is de dorpsquiz populair, maar in de hele provincie wordt dit volop georganiseerd.  
Als organisatie zijnde is het daarom ook erg fijn om zo inspiratie op te kunnen doen, maar zijn jullie ook zo 
bekend met de andere quizzen als dat wij zijn?  
 
Uit welke quiz zijn onderstaande vragen geknipt? Daarbij willen we de naam van de quiz en het jaartal 
waarin deze vraag in de desbetreffende quiz stond.  

Quiz:

A:

Jaar:

Quiz:

B:

Jaar:20 1 6

Mierlose Dorpsquiz

20 1 8

DQH - Dorpsquiz Heeze

A d o l f s b r u gVasco da GamaPont NeufJu l i ana Br i dge

W i l l e m s t a d Par i j s Sacavém of Mont i j o Luxemburg stad

(De l tapark) Neel t je Jans

A f s l u i t d i j k Waterlandse Zeedijk 

Durgerdam

Amstel Diepd i jk Wendy van Dijk
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Quiz:

C:

Jaar:

Quiz:

D:

Jaar:

Quiz:

E:

Jaar:

4.3 Want winnen doe je bij…  

Voor deze opdracht kiezen jullie iemand uit je team uit, die goed is 
in beelden onthouden. Bestudeer goed het promo filmpje ter 
introductie van de 5e editie van de Mierlose Dorpsquiz, welke 
online is gekomen op zaterdag 30 april 2022.  

Na het meermaals bekijken van deze video en het onthouden 
van alle namen van de organisatie, verwachten wij om 
21.30 uur één teamlid op het gemeentehuisplein met een 
pen die blauw schrijft.  

21:30 uur 

20 1 8

De Dongense Dorpsquiz

20 1 5

U j e s e  Kw i s

20 1 8

Witte Wel WItte Nie?
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4.4 Gemiste kans 

Heel wat bekende mensen deden de afgelopen jaren nogal opvallende uitspraken. 
We hebben er voor jullie een aantal op een rijtje gezet. Weten jullie ze nog? 

Welke BN’ers deden deze opmerkelijke uitspraken in 2020?
  
“Gewoon je bek houden”                 

“Ik ben alleen wel heel erg benieuwd wie hij volgend jaar met kerst gaat vragen”

“Het doet er niet toe wat de media over je schrijven, zolang je jong bent en over een mooie kont beschikt”

Voor sommige BN’ers is Engels een lastige taal. Toch proberen veel van deze mensen hun best te doen om er 
nog een mooie, goedlopende zin van te maken, waardoor je bijzondere Engelse uitspraken krijgt.

Van wie zijn deze bijzondere uitspraken? 

“It’s a question of time”   “Yes well, we let them eat the cheese from our bread hè”

“We dit that fortraffic”

Wat gaat er vaak mis…. 
Als Nederlanders hebben we niet de beste reputatie op het gebied van penalty’s nemen. 
Maar wat is daar dan zo moeilijk aan om vanaf 11 meter afstand de bal te schoppen in een doel dat 732cm 
breed en 244cm hoog is met daar in 1 keeper. Toch valt het in de praktijk niet altijd mee.

Van welke wedstrijd is hieronder een afbeelding van een gemiste strafschop te zien? 
Vermeld hier de spelende teams en de datum van de wedstrijd.

A:
 Antwoord:

B:
 Antwoord:

C:
 Antwoord:

D:
 Antwoord:

E:
 Antwoord:

F:
 Antwoord:

Teams:

G: H:

Datum:

Teams:

Datum:

Neder land - I ta l ie 

29-06-2000

Turk i je - Neder land

24-03-202 1
(7-9-2 1 is n iet goed daar in sco orde Memphis wel u i t een 
strafschop) 

Mark Rutte

Br iget Maas land

Dona l d Trump

Lou is van Gaa l 

Rona l d Koeman

Nathan Rut jes 
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Teams:

I: J:

Datum:

Teams:

Datum:

Binnen de scheidsrechterswereld zijn verschillende handgebaren heel duidelijk. Andere zijn dat misschien 
minder. 

Benoem van onderstaande afbeeldingen wat de scheidsrechter met zijn arm/handgebaren 
duidelijk maakt.

K: L: M: N:

4.5 Doe het niet

De opdracht is simpel: Geef geen antwoord op vraag 6.8 

Strafschop/pena l t y Directe vrije schop Hoekschop rode/gele kaart

Veren igde Staten - Neder land 

30-07-202 1

Neder land - Andora

07-09-2005
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4.6 Deelnemers klaar, punniken maar... 

Jullie kennen het vast allemaal nog wel, punniken!  

Punniken is een techniek om van een draad van wol een holle streng te maken, daarbij gebruik makend 
van een punnikklosje en een haaknaald. Punniken is een eenvoudige vorm van rondbreien, de draad vormt 
rijen lussen waaraan de lussen van de volgende rij hangen. Van deze streng kunnen dan door technieken 
als naaien weer andere gebruiksgoederen worden gemaakt, of hij kan gebruikt worden als versiering. Door 
bijvoorbeeld de streng spiraalsgewijs op een mal te wikkelen en aan elkaar te naaien kunnen zaken als               
mutsen en handschoenen worden gemaakt. En door de streng in een zigzagpatroon te leggen kan 
bijvoorbeeld een sjaal worden gemaakt. De techniek behoort tot de hobbyistische handwerktechnieken. 

Maar bovenal is punniken gewoon super leuk om te doen. Daarbij is het ook nog eens eenvoudig en rustge-
vend. Daarmee dus een heerlijke ontspannen activiteit. Tussen al dat gehaast en gedoe deze avond, gunnen 
wij jullie ook dat momentje van ontspanning.  

De opdracht: Graag zien wij de letters van de Mierlose Dorpsquiz, de ‘MDQ’ letters terug in een gepunnikte 
vorm. Punnik een lange streng waarmee je deze letters kunt leggen. Plak de streng vast op een vel karton 
of doe er een ijzerdraadje doorheen. Lever deze letters (in één geheel) in met je quiz map aan het einde van 
de avond. Voor welke manier je kiest, mag je zelf weten. Als je maar zorgt dat de letters duidelijk gevormd 
en leesbaar zijn.  

Ter illustratie zijn hier enkele voorbeelden voor jullie.  
En nu hop hop pak je naald, de klos en eventueel een schaar. Punniken maar! 
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4.7 De cheque sponsoren! 

Onder het motto: da’s niet mis, aan prijzengeld geen gemis, willen wij onze cheque sponsoren alvast van 
harte bedanken!!

Smederij Verbruggen B.V. bestaat reeds 150 jaar en is gespecialiseerd 
in het vervaardigen van staalconstructies in de ruimste zin van het woord. 
Denk hierbij aan staalconstructies voor woningbouw, appartementenbouw, 
hallenbouw, stallenbouw, trappen, hekken en bordessen. Wij gaan geen 
uitdaging uit de weg! 

Ga naar Smederij Verbruggen, Ambachtweg 49 en neem de bingokaart  
mee die in de tas. Op het terrein van de smederij hangen cijfers zichtbaar 
opgehangen vanaf het buitenterrein (het is niet de bedoeling en ook niet 
nodig om over het hek heen te klimmen!).  

Streep de cijfers die je ziet af op je bingo kaart, misschien heb je wel een rijtje of volle kaart.  
Of is het toch een valse bingo die je inlevert, dan moet jullie team een liedje zingen op de feestavond….  

Lever de bingokaart weer in met de map op het einde van de quizavond zodat 
wij kunnen checken of jullie alle cijfers gevonden hebben die op jullie kaart staan 
en of je er niet per ongeluk teveel hebt weggestreept. 

Hoeveel punten leveren de woorden Smederij en Verbruggen samen op in het  
Scrabble spel van vraag 10.11?

 
“Financiële dienstverlening; die woorden geven precies weer waar wij voor 
staan. Het gaat ons er namelijk om onze klanten zo goed mogelijk te helpen 
hun financiële zaken op orde te krijgen en te houden. Wij zijn onze klanten 
nu eenmaal graag van dienst. Daarom willen wij natuurlijk ook op alle 
mogelijke manieren bereikbaar zijn. (Financiële) problemen beperken zich 
immers niet alleen tot kantooruren. Onze website met het uitgebreide 
pakket aan financiële diensten is vanaf een desktop, tablet of smartphone 
uiteraard 24/7 te raadplegen. Bovendien kunnen onze klanten ons 
ook letterlijk met een druk van de vinger bij de hand hebben. Dat 
alles via een snelkoppeling op de telefoon; hoe handig is dat bij 
bijvoorbeeld het direct melden van een schade of om bepaalde 
wijzigingen door te geven? 

Welke wijzigingen kunnen via de mobiele website direct aan Van den Nosterum Financieel Advies  
doorgegeven worden?”

A:

B:

Antwoord:

C:

Antwoord:

ChequeSponsor

ChequeSponsor

8 1

aut overzeker ing , andere verzeker ing en perso on l i j ke gegevens
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D:

Antwoord:

Veldsink – Bekx is al meer dan 40 jaar de onafhankelijke financiële
dienstverlener in de regio. Binnen onze allround dienstverlening hebben we 
specialisten op het gebied van MKB en Particulier verzekeringsadvies, hypotheek
advies en we zijn trots zelfstandig adviseur van RegioBank te zijn.

Wij onderscheiden ons graag als adviseur die dicht bij onze klant staat of het  
nu gaat over het sparen voor de eerste eigen woning, de aankoop van de woning  
en als er onverhoopt een schade ontstaat aan het kostbare bezit. Wij kennen de 
markt en spreken de taal om zaken snel en soepel te regelen. Wij voelen ons 
betrokken bij onze klanten en wat er speelt in ons werkgebied zoals bij de 
hagelstorm van 23 juni 2016. Met grote gedrevenheid en passie hebben wij 
meer dan 1000 schades naar tevredenheid afgewikkeld onder bijzondere 
omstandigheden. 

In de zomervakantie organiseerde Veldsink Bekx & RegioBank Mierlo een succes-
volle BIGhunt. Kinderen zochten heel Mierlo af naar verstopte Spaar-Biggen van de 
RegioBank. 

De Biggen zijn weer allemaal terug op ons kantoor aan Marktstraat 18 te Mierlo 
en hebben zich verstopt aan de voorzijde van ons kantoor. 

Hoeveel Spaar-Biggen zijn er te vinden aan de voorzijde van ons kantoor? 
(Tip: neem  je zaklamp mee…)

ChequeSponsor

ChequeSponsor ChequeSponsor

12 of 14 b iggen
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4.8 Berenjacht 

Aan het begin van de corona periode hebben jullie ze vast wel zien staan of zijn jullie ze vast en zeker 
tegengekomen. We hebben het hier natuurlijk over de beren! Tijdens een wandeling door de 
buurt waren ze eigenlijk niet te missen. Dat had natuurlijk een reden. De beren zaten niet 
voor niets op de uitkijk voor de ramen van heel veel woningen. De kinderen konden 
namelijk op heuse Berenjacht. Een mooi landelijk initiatief wat was 
overgewaaid uit Australië en het Verenigd Koninkrijk. Geïnspireerd 
op het gelijknamige kinderboek “Wij gaan op Berenjacht”.  

In de tas zit een Beren Kralensnoer. Elke kleur kraal geeft 
een richting aan waar je naar toe moet om de route 
goed te volgen. 

Tijdens de route is het de bedoeling dat je zoekt 
naar het aantal afbeeldingen van een Beer 
die herkenbaar is aan het Mierlose Dorpsquiz logo zoals hier  
afgebeeld.

Voor de juiste route ga naar: 

Antwoord:

www.mierlosedorpsquiz.nl/berenjacht

4.9 Gooi niet mis bij de Mierlose Dorpsquiz! 

Laat één persoon van jullie groep (minimale leeftijd van 12 jaar) om 20.00 uur naar het Veilingterrein de 
Kerseboom 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 niet meer naar binnen)  
 
Neem je logo + teamnummer mee als entreeticket.  

20:00 uur 

6
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Mierlo

4.10 Alle wegen leiden naar Mierlo 

Je hebt het vast al eens vaker gehoord, de bekende uitspraak ‘alle wegen leiden naar Rome’. Nou zijn wij 
het daar niet helemaal mee eens. Als je eens goed om je heen kijkt en naar al die routeaanwijzers kijkt, dan 
blijken er toch echt ontzettend veel wegen naar ons eigen mooie Mierlo te leiden. Met als topper dat je bij 
dit bord linksaf naar Mierlo gaat en als je rechtdoor gaat je op elke andere plek ter wereld kan komen. 

Op de volgende borden kun je zien welke kant je op kan om in Mierlo te komen, maar wat staat er op dat 
zelfde bord onder de rode balk? 

Lierop
Mierlo

Eindhoven
Helmond

Weert

Heeze Asten
Venlo

A:

Antwoord:

Weert

Helmond

Helmond 2000-7000

Helmond 0-2000
8000-9900

Deurne
's - Hertogenbosch

C:

Antwoord:

Hoog Akker

Spaarpot

Nuenen
Eindhoven

Dierenrijk

Mierlo
Helmond

B:

Antwoord:

3000-6000

Eindhoven

Mierlo 6000-6500

D:

Antwoord:

Lierop
Mierlo

Eindhoven
Helmond

Weert

Heeze Asten
Venlo

Hoog Akker

Spaarpot

Nuenen
Eindhoven

Dierenrijk

Mierlo
Helmond

He lmond 2000-7000 

He lmondWeert

E indhoven

Helmond

Helmond 2000-7000

Helmond 0-2000
8000-9900

Deurne
's - Hertogenbosch

3000-6000

Eindhoven

Mierlo 6000-6500
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Centrum

A67

Mierlo

Helmond

Hooge Akker

P++R Geldrop
H St. Anna Eindhoven

E:

Antwoord:

Lierop

OudvenDe Smaale
HUP

Centrum

Geldrop
Nuenen

Eindhoven

F:

Antwoord:

Dan bestaan er nog tal van andere manieren om routes te markeren. Op de volgende afbeeldingen zijn 
dergelijke markeringen te zien van routes die in of door Mierlo heen lopen. Van welke routes zijn deze 
markeerpunten?

Route:

G: H: I:

J: K: L:

Route: Route:

Route: Route: Route:

Katoenpad He i deroute De kleine ijsvogel route

ROnd je Sang Wande l knooppunten Cooperbaan

P+R Stat i on Geldrop L ierop

Centrum

A67

Mierlo

Helmond

Hooge Akker

P++R Geldrop
H St. Anna Eindhoven

Lierop

OudvenDe Smaale
HUP

Centrum

Geldrop
Nuenen

Eindhoven
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4.11 Groen gewicht! 

Een groen begrip binnen Mierlo en omstreken is Van Duinhoven 
Groenprojecten, of het nu gaat een tuinontwerp de aanleg van 
tuinen of klein en groot onderhoud. Alles is mogelijk!

Ergens in Mierlo staat de bus van “ van Duijnhoven”   
Zoek deze bus en beantwoord de vragen die hieronder staan. 

 Hoeveel weegt de boom (met kluit) die op de aanhanger staat?

Wat voor soort boom is het? (Complete latijnse naam)

A:
 Antwoord:

B:

 Antwoord:

KG

4.12 Voedselbak

De Voedselbank is een geweldig initiatief in Nederland voor mensen die voor korte of lange duur financieel 
niet kunnen rondkomen. Door de crisis in Nederland en de wereld stijgen de aanvragen voor  
voedselpakketten bij de Voedselbankmomenteel enorm!  
 
Mierlonaren laten we samen wederom de handen in een slaan en de Voedselbank vanavond een overvloed 
aan producten bezorgen. De kans om iets goeds te doen voor een ander en ook nog eens punten voor jouw 
team te verdienen!

Je kan een doos ophalen in de zaal ‘t Huukske waar jullie producten in kunnen doen.
De puntentelling stopt bij 10 producten, maar willen jullie meer doneren dan zijn we daar erg trots op!

De Voedselbak heeft een wishlist

- Soep in blik
- Fruit in blik
- Koekjes
- Verzorgingsmiddelen
- Frisdrank
- Lange houdbare producten

De Voedselbak heeft de volgende producen  
voldoende en liever andere producten: 
 
- Rijst
- Pasta

 
 

LET OP: producten moeten 
geldig zijn t/m 2023 of langer 
en ongeopend.

22:00 uur 

Inleveren voor 22:00 uur  
zaal ‘t Mierles Huukske.

230

Cornus Controversa
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Geld moet 
Rollen! 

5
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5.1 Thuis in Mierlo 

Een tijdje geleden hebben jullie een vreemde editie van Thuis in Mierlo in de brievenbus gehad. 
Binnen deze editie stond ons logo van de Mierlose Dorpsquiz meerdere malen in verstopt. 
 
Hoeveel volledige logo’s zijn er te vinden in deze editie?

Geld moet rollen!
Toen geld nog niet bestond moest je ruilen om aan je spullen te komen. Superirritant! Vind maar eens het 
juiste product op de juiste tijd. Een poosje later liet Alexander de Grote rond 300 voor Christus munten 
maken van goud. Leuk idee, maar dieven dachten daar ook zo over. Daardoor kwamen er banken waar je je 
geld veilig kon opbergen in de kluis. Tegenwoordig betaal jij gewoon met je crypto. Superhip. Of heb je nog 
een chipknip? 

 Antwoord:

5.2 Wie wat bewaart...  

...die heeft wat! Heb jij jouw ‘Euro eerste Kennismaking’ set nog? 

Snor dat pakketje op en maak er een foto van. 

 Eisen van de foto:  

 - Euro Kennismakingsset;
 - Logo MDQ inclusief teamnummer.  

Afscheid nemen van de gulden deed even pijn. Misschien heb je ergens nog wel wat oerhollandse florijnen 
liggen. Zoek een dubbeltje, kwartje, gulden, knaak en als bonus een vijfje. Leg ze onder dit blad papier en 
wrijf er met een potlood overheen zodat de afdruk van het muntstuk op het papier zichtbaar wordt. 
Je kan maximaal 3 verschillende soorten munten inleveren.

upload 

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

A:

B:

20
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5.3 Laat ‘m maar rollen... 

Keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ (uh) 
Keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ (what?) 
Keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ (uh) 
Keep rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ 
 
Stel.. je legt een euro op zijn kant en laat deze 16 keer rond rollen. 
Hoeveel centimeter verderop ligt die euro dan? 

Van welke artiest is de bovenstaande ‘intro’? 

Ga naar de clip op youtube van het bovenstaande nummer, welk restaurant zit er nu  
onder het rode gebouw in de eerste 5 seconden van de clip. 

 Antwoord:

A:

B:
 Antwoord:

C:

 Antwoord:

5.4 Laat ‘m maar rollen... 

Corona, we kwamen er niet om heen! Iedereen had er mee te maken maar ook hier stond Mierlo wel voor 
elkaar klaar:  Koop Lokaal was het motto van niet alleen Mierlo maar van heel Nederland!  Trots kunnen we 
zeggen dat we dit ook massaal deden. Maar hebben we toen wel goed opgelet tijdens deze spannende  
tijden. De Mierlose Dorps Quiz zou de Quiz niet zijn als we geen vragen hierover kunnen verzinnen. 
 
Bij de ingangen van Mierlo op de grote wegen en industrieterreinen hingen grote posters met daarop 
Mierlose mensen hieronder een kleine vraag over twee van deze grote Koop Lokaal posters. 

In eigen dorp kopen, net zoals Hans Klink op de foto. Dat is natuurlijk het beste.  
Maar, wat gooide Hans in de lucht op deze foto? 

Welke lokale koper was te zien bij de rotonde op het industrieterrein (Ambachtsweg)?

Wat zijn de laatste 8 woorden van Frank Lammers in dit filmpje?

Welke 3 ondernemers staan voor de gevel van Tarvena Nikos?  

 
Welke kleur heeft de stoel naast Leon van der Vleuten?

 Antwoord:

A:

 Antwoord:

B:

https://www.mierlosedorpsquiz.nl/koop-lokaal/ Kijk het filmpje op:

C:
 Antwoord:

D:
 Antwoord:

E:

 Antwoord:

1 1 6 cm (a l les achter de , is o ok goed)

L imp Bizk i t

Petrarca (Cuc ina e Vino )

Appe l

Jos Lenssen

l ief zi jn vo or e lkaar , ik zie ju l l ie sne l

Ad van Houtum , C leopatra Tsatsos , Marce l D i j s te lb l om

Rood met wi t te st ippen
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5.5 Sinterklaasje 

Wie heeft er vroeger niet een spelcomputer van de sint gekregen?  

Spelcomputers zijn door de jaren heen alleen maar duurder geworden. 
De echte collectoritems van vroeger spannen pas écht de kroon.

Welk computerspel is onlangs als duurste spel ooit verkocht en voor welk bedrag?

Herken jij de onderstaande controllers? Schrijf onder de foto de naam van het game console. 

Voor bonuspunten! In welk jaar werden de gameconsoles uit vraag 5B voor het eerst uitgebracht? 

https://www.mierlosedorpsquiz.nl/spelcomputer Kijk het filmpje op:

 Spel: Voor:

A:

1: 2: 3: 4:

B:

1: 2: 3: 4:

C:

5.6 Cryptogeld 

Cryptogeld is waarde in de vorm van een bedrag in een cryptovaluta, of – met een Engels woord –crypto-
currency. De verschillende soorten valuta die er bestaan worden samen vaak aangeduid als cryptomunten, 
in het Engels cryptocoins. Cryptomunten worden vaak gezien als een soort digitale munteenheden, maar 
worden ook vaak omschreven als een soort obligaties, aandelen of handelswaar. Vanwege deze  
onduidelijkheid bestempelen sommigen cryptogeld als een geheel eigen klasse in de financiële wereld.

Wie van deze twitteraars kan de koers van een crypto currency het makkelijkste om zeep helpen?

  Bill Gates 
  Elon Musk 
  Jimmy Fallon 
  Richard Branson  

A:

Waar is het hoofdkantoor van BitCoin gevestigd?B:

 Antwoord: Bitco in heeft geen hoofdkanto or

Mar i o 64 € 1650000 ,-   ( 1 . 65 mi l j oen euro )

N in tend o nes 8 B i t Atari Controller Gamecube Sega Megadrive

1983 1977 200 1 1988
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07-10-2022 22:33 KRUISWOORDPUZZEL maken | Online generator

https://www.woordzoekers.org/kruiswoordpuzzel-maken/ 1/1

Horizontaal

1. loon voor militairen
2. konvooi van schepen met kostbaarheden
3. rijke eend
5. betaalmiddel
6. portemonnee
8. digitale valuta
9. voor een karweitje
10. derde dinsdag in september

Verticaal

1. kreeg je van de IB groep
4. nevenactiviteit
7. wil een rijke vent

          1    

2         

                  

          3 4  

                 

                 

                 

                 

        5       

            6  7

                 

          8   

                 

         9    

                 

        
10

                 

                 

                  

Welk probleem lost BitCoin op?C:

 De complexiteit van het onderhouden van de wisselkoersen tussen verschillende landen.
  Het “ double spending “ probleem zonder de noodzaak van centrale autoriteit
 Dat het zo lang duurt om een betaling te doen.

Tijdens het bedenken van de 
bovenstaande vraag kwamen 
wij erachter dat we eigenlijk 
helemaal niets van crypto weten. Daarom hebben we bij nader 
inzien een cryptogram puzzel voor jullie bedacht.
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7. wil een rijke vent
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        5       

            6  7
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2. konvooi van schepen met kostbaarheden
3. rijke eend
5. betaalmiddel
6. portemonnee
8. digitale valuta
9. voor een karweitje
10. derde dinsdag in september

Verticaal
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4. nevenactiviteit
7. wil een rijke vent
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          3 4  

                 

                 

                 

                 

        5       

            6  7

                 

          8   

                 

         9    

                 

        
10

                 

                 

                  

D:

5.7 Rolprent 

Een film, rolprent of video is een serie opeenvolgend getoonde, stilstaande beelden. Door de snelheid  
waarmee de beelden elkaar opvolgen en de nawerking van elk beeld op het netvlies lijken ze een vloeiende 
en continue beweging te vormen. Vaak is er ook geluid bij.

Bekijk de screenshots waarin enorme geldbedragen worden buitgemaakt. Om welke film gaat het?  

A:

C:

B:

D:

P R I N S J E S D A

U

I 
E 
F 
I 

A 
N

I

R

N 
G 

G 

O 

L 

D 

D 

I 

G 

G 

E 

R 

I 
J 
B 
A 
A 
 

S O L D I J

Z I L V E R V L O O T

D A G O B E R T

M U N T
K N I P

C R Y P T O

H E I T J E

Oceans 1 1 

The t own

 fas t and fur i o us 5

The I t a l i an J ob
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5.8 In a richman’s world 

Als je geen geld hebt kun je er over zingen. Kun je goed zingen dan volgt het geld vanzelf! 

We hebben een money medley voor je gemaakt, welke artiesten hoor je hier!   
 

http://www.mierlosedorpsquiz.nl/moneymedley/ Ga naar:

1. Band/zanger:

2. Band/zanger:

3. Band/zanger:

4. Band/zanger:

5. Band/zanger:

5.9 Jachtseizoen 

Een spannende opdracht moet voor je weggelegd zijn!  
Wat zoeken we: Één iemand van je team die sportief, lenig, slim en snel is. 
 
Neem je sportschoenen mee en meld je tussen 20:00 en 22:00 uur 
bij de hoofdingang van de Weijer voor de achtervolging van je leven!   
 
Let op! Deze opdracht kan spannend zijn, stuur dus geen 
kinderen die hier schrik van kunnen hebben. 
 

5.10 Frank Gruintjes Makelaars 

Frank Gruintjes Makelaars, de NVM makelaar is met een gemiddelde  
beoordeling op Funda van een 9.2 een grote speler voor verkoop, aankoop,  
waardebepalingen en taxaties binnen Mierlo. 

In de Quiztas hebben jullie een stapeltje kaartjes gekregen, deze kaartjes
worden bedrukt wanneer Frank Gruintjes Makelaars een pand in de verkoop
heeft om alles digitaal met hun klant en kijkers te kunnen communiceren.

Jullie taak om van deze kaartjes een 
kaartenhuis van 4 verdiepingen te bouwen.
Zorg dat het kaartenhuis op de  
foto gezet wordt met je teamnummer.

Op www.frankgruintjes.nl staat  
nog een handige tip!

 

Tussen 20:00 
en 22:00 uur  

upload 

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

 

Dire Stra i ts

Cardy B

Go l dband

ABBA

Kraant je Papp ie
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5.11 Het financiële plaatje

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

Welke instanties zijn de onderstaande logo’s?

We hebben hele oude biljetten weten te vinden en hier een stukje 
uitgehaald! Wat is de waarde van de onderstaande biljetten.

1: 2: 3: 4:

5:

A:

B:

1:

2:

3:

10 gulden

20 gulden

500 gulden

COA (Centraa l Orgaan Opvang As ie lzoekers ) RDW UWV

SVB (sociale verzekerings bank)

Nat i ona le Ombudsman
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Sweegers Interim Solutions heeft als specialist op het gebied van Risk, 
Credit and Finance mooie opdrachten mogen invullen voor gerenomeerde 
opdrachtgevers. Om het financieel risico juist te kunnen inschatten is het 
belangrijk de klanten goed te kennen.

Wat weet jij van de opdrachtgevers van Sweegers Interim Solutions?C:

 Oprichter(s):

 Huidige CEO:

 Jaar van oprichting:

 Vestigingsplaats + land:

 Oprichter(s):

 Huidige CEO:

 Jaar van oprichting:

 Vestigingsplaats + land:

 Oprichter(s):

 Huidige CEO:

 Jaar van oprichting:

 Vestigingsplaats + land:

 Oprichter(s):

 Huidige CEO:

 Jaar van oprichting:

 Vestigingsplaats + land:

 Oprichter(s):

 Huidige CEO:

 Jaar van oprichting:

 Vestigingsplaats + land:

 Oprichter(s):

 Huidige CEO:

 Jaar van oprichting:

 Vestigingsplaats + land:

Rudo l f Dass ler

B j orn Gu lden
1948

Herzogenaurach , Du i ts l and  

Shozaburo Sh imano  

Yozo Shimano
192 1

Saka i , Japan 

Cooperatieve Centrale Raiffeisen Bank en Cooperatieve boerenleenbank  

Wiebe Dra i jer
1972 

Amsterdam , Neder land  

Neder landse staat

Jo os t Farwerck
1 893 

Rot terdam , Neder land 

P ieter van der Leegte 

Wi l lem van der Leegte 
1953 

E indhoven , Neder land  

Freder ik Krehb ie l  

Joe Nel l igan 
1938 

Lis le I l l in o i s , Veren igde staten 
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5.12 Het financiële plaatje

We kunnen van alles uit de muur trekken, van een kroketje tot biljetje en van champignons tot tampons. 
Maar er hingen ook andere automaten aan de muur.

Wat hangt hier aan de muur?

Wat hang hier aan de muur?

A:

 Antwoord:

B:

 Antwoord:

Chipknip oplaadpunt

Condoom automaat
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Dynamische  
DUO’s 

6
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6.1 Bekende en beroemde duo’s  

Door de jaren heen zijn er heel veel bekende duo’s ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan Timon en Pumba, Bassie 
en Adriaan, Mickey en Mini, Theo en Thea, Bert en Ernie en zo zijn er nog veel meer bekende duo’s. Te veel om 
op te noemen, daarom vroegen wij ons ook af: ken jij ze wel allemaal?

Welke bekende duo’s zie je hier?

Aan de hand van de volgende beschrijvingen vragen wij naar bekende duo’s in Nederland.  
Over wie gaat dit?

    Deze jongeman begon zijn carrière op YouTube en is ondertussen een van onze Nederlandse televisie- 
presentatoren. In 2019 lanceerde hij zijn eigen theatershow. Samen met de volgende dame presenteert hij 
dan ook een televisieprogramma. Deze dame is in de afgelopen jaren flink ziek geweest en hersteld van 
kanker. Ondanks dit heugelijke nieuws kondigde zij toch in het begin van 2020 aan te scheiden van haar man.

    Wanneer we over dit duo spreken, worden ze eigenlijk altijd bij hun achternamen genoemd. En dat terwijl 
ze toch echt een voornaam hebben. Hun eerste voorstelling gaven zij in het concertgebouw van Haarlem 
voor vrienden en bekenden. Teksten schrijven kunnen zij zeker, dit werd in 2019 dan ook erkend.

    Sinds het begin van dit muzikale programma is hij een van de presentatoren. Jarenlang deed hij dit  
samen met een vrouw met blonde lokken, na enkele seizoenen werd dit een nieuwe presentatrice.  
Toevallig weer een blonde vrouw. Zij wordt ook wel een echte alleskunner genoemd.

    Dit duo keerde afgelopen jaren in verschillende televisieprogramma’s terug. In een van de programma’s 
moesten ze een maand lang van een AOW leven en in een ander programma hielpen zij ouderen zoeken naar 
een hobby. Daarnaast hebben ze gezongen voor een heel stadion, hier waren ze alleen geen duo en zongen ze 
met meerdere. 

    Dit bekende zangduo werd bekend nadat ze veelvuldig te zien waren in een reallifesoap. Ze hadden een 
doorbraak met bekende singels waarvan een speciaal geschreven was voor de Nederlandse militairen in 
Uruzgan en hun familie thuis. Daarnaast hadden ze een eigen Nederlandse zaterdagavondshow waarbij twee 
teams het tegen elkaar op namen. Welk zangduo wordt hier beschreven?

Duo:

1: 2: 3: 4:

A:

Duo: Duo: Duo:

B:

1:

 Antwoord:

2:

 Antwoord:

3:

 Antwoord:

4:

 Antwoord:

5:

 Antwoord:

Peppie en Kokk ie Arya en The Hound  Pinkeltje en Pinkelotje Cosmo en Wanda   

Ka j Gorge ls en Nico let te Klu i j ver  

Veldhu is en Kemper 

Mart i jn Krabbé en Chanta l Janzen   

Geer en Goor     

Nick en Simon     
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6.2 Gebroken duo’s 

Helaas is het niet altijd zo dat al die bekende duo’s blijven bestaan. Soms is de koek op, zullen we maar 
zeggen. De reden van al deze break-up’s kan dan ook heel verschillend zijn. Van ruzie tot het hervormen van 
nieuwe duo’s. Alles kan!  Kijk eens naar de songteksten van de volgende duo’s: Lange Frans en Baas B, 
Samson en Gert (en Marie) en Waylon en Ilse DeLange. Herkennen jullie deze liedjes? Toch staan er verschil-
lende fouten in de volgende teksten. 

Welke fouten zien jullie? Schrijf de fouten op.

Samson en Gert:      

Heel heel lang geleden
Toen waren er geen winkels voor spaghetti, ijsjes en drop.  
Was er wel een burgemeester?  
Ja, een soort van burgermeester  
En die had een dinosaurus en daar zat ie bovenin 
En altijd als de burgemeester kwam 
Dan danste en zong de hele stam

Lange Frans en Baas B:  

De volgende mannen kwamen 10 jaar na hun breuk met een nieuwe versie van hun bekendste nummer. 
Waarin zij dan ook letterlijk zingen: “Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben en waar ik tien 
jaar later als herboren ben”. In de tekst van de vernieuwde versie herkennen we veel zaken van de afgelopen 
jaren, maar kennen jullie de tekst van de eerste versie van dit nummer nog?  
Ik kom uit het land waar je door heen rijdt in 4 uurtjes  
Met een ander dialect elke 10 minuutjes  
Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is  
En XTC exportnummer 1 is 
Kom uit het land waar Andre Hazes 
Over 100 jaar in elk café nog steeds de baas is 
Kom uit het land waar Gert-Jan, Peter, Raymond en Jutten  
Frans, Bart en Ali het café runnen  
Kom uit het land waar hiphop een kind van 30 is 
En je mag zelf in gaan vullen hoe gaaf dat is  
Het land waar als je rijk word je zoveel inlevert 
Dat je bij jezelf denkt, hoeveel zin heeft het? 
Het land waar prostitutie en roken mag  
Het land van sinterklaas en koningsdag   
Dit is het land waar ik verloren heb, bedrogen ben 
Kom uit het land waar ik geboren en getogen ben

A:

Fout 1:

Fout 2:

Fout 3:

Fout 4:

B:

Fout 1:

Fout 2:

Fout 3:

C:

Samson en Marie: 

Niks is te maf 
Ik roep 
en ik blaf 
Wat een feest 
ik sta paf 
heel de Benelux mag het weten 
ik zal jou nooit meer vergeten

Fout 1:

Fout 2:

Fout 3:

Fout 4:

Fout 5:

Fout 6:

 hee l ( 1x te wein ig )      

 i j s jes (= i j s )     

Burgermeester (= burgemeester R te veel)      

Boven in (= bovenop)      

Roep (= zing)      

Feest (= wonder)    

Benelux (= were ld )

4 uurt jes (= 3 uurt jes )       

Gert-Jan, Peter (namen origineel andersom)      

café (= game)

gaaf (= vet )      

roken (= b l owen)      

kon ingsdag (= Kon ing innedag)      

Fout 5: dan     
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Waylon en Ilse DeLange:  

Tears on the highway 
Water in my mouth 
This rain isn’t gonna change us 
So what’s the use to cry? 

I could tell I’m sorry 
But I don’t wanna lie 
I just wanna know if staying 
Is harder than goodbye 

Waylon en Ilse DeLange hebben als duo deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival. Dit deden zij onder de 
naam: de Common Linnets. Zij behaalde hiermee de tweede plek. Zij zijn echter niet het enigste duo wat 
mee heeft gedaan aan deze competitie.

Wat zijn de namen van de volgende duo’s en in welk jaar hebben zij deelgenomen aan het 
Eurovisie Songfestival? 

D:
Fout 1:

Fout 2:

Fout 3:

Fout 4:

Duo:

E: F: G:

Jaar:
Duo:
Jaar:

Duo:
Jaar:

6.3  Tweelingen 

In ons eigen dorp kennen we ook verschillende duo’s. Dit in de vorm van tweelingen. Herkennen jullie de 
tweelingen op de volgende foto’s? De eerste is een soort van cadeautje. Gezien jullie deelname aan deze 
Mierlose Dorpsquiz, herkennen jullie ook zeker de helft van de eerste foto al.  

Wij willen van jullie weten wat de voornamen van de volgende tweelingen zijn. 

Voornamen:

A: B: C:

Voornamen: Voornamen:

D:

Voornamen:

mouth (= eyes)      

isn ’ t (= a in ’ t )

te l l (=say)

harder (= better)    

Charlie McGettigan en Paul Harrington 
1994

El l en Nikk i 
20 1 1

Tane l Padar en Dave 
200 1

Loes en Semme Anke en René  Marie-Jose en AnnemieHilde en Veerle



62

Naast tweelingen zijn er natuurlijk ook verschillende meerlingen. Op onderstaande foto’s staan twee 
drielingen uit ons eigen dorp. Noteer ook van hun de voornamen op dezelfde volgorde als dat ze op de foto 
staan. Van links naar rechts. 

Voornamen:

E: F:

Voornamen:

6.4  Mario en luigi 

Wie kent ze niet? Dit wel bekende duo, namelijk Mario en Luigi. Je hebt er vast 
wel is een game mee gespeeld op de Wii, Nintendo of game boy en ruzie gehad 
over wie Mario mocht zijn. Mario de kleine, aardige, mollige loodgieter en Luigi, 
Mario’s jongere broer. Hij is vaak een compagnon van Mario in veel van zijn 
avonturen en is het personage waarmee spelers spelen tijdens 
twee-spelerssessies in veel van de videogames. Meestal vertoont hij het 
gedrag van een “bange wezel” die eropuit trekt om Mario ook weleens te redden.  

Zorg dat Mario en Luigi om 21:00 uur aanwezig zijn bij de hoofdingang  
van hotel HUP.

Eisen: 
- 2 x blauwe overal/tuinbroek 
- Eentje heeft rood shirt en rode pet 
- Eentje heeft groen shirt en groene pet 
- Beide personen hebben witte handschoenen 
- Beide personen hebben een snor
 

21:00 uur

6.5  Verzamelen maar  

Voor deze opdracht moeten jullie op het eind van de avond iets extra mee inleveren in jullie tas. 
Wat dit is, dat houden wij nog even geheim. Brainstormen kan natuurlijk wel alvast. Denk groots, denk 
klein. Denk kleurrijk, denk zwart-wit. Denk moeilijk, denk makkelijk.  

Je kunt je zo druk maken als dat je wilt, maar in dit geval is geduld een schone zaak. Houdt onze facebook 
pagina in de gaten. Hier zal uiteindelijk te lezen zijn, om wat voor voorwerp het gaat. Een ding is vast 
zeker. Zorg dat dit voorwerp in jullie MDQ-tas zit bij het inleveren op het eind van de avond. 

Sylke, Juul en Flore  Thijs, Sander en Rob
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6.6  Dynamiek op doek 

Wanneer we kijken naar de kunst, zien we veel verschillende stromingen. We kennen de Barokperiode, het 
modernisme, maar ook bijvoorbeeld het futurisme. Daarnaast heb je verschillende soorten kunst, denk aan 
schilderen, tekenen, boetseren, houtbewerking en ga zo maar door. Bij al deze stromingen en soorten, komt 
een ding altijd naar voren. Dat is namelijk de compositie. Elk kunstwerk, hoe groot of klein het ook is, bevat 
een compositie. Vanavond richten wij ons op de dynamische compositie. Dynamisch betekent namelijk 
‘beweeglijk’. In zo’n dynamische compositie ontstaat deze beweeglijkheid door bijvoorbeeld gebogen 
richtingen, diagonale lijnen en kleurcontrasten. 

Herkennen jullie de volgende dynamische kunstwerken? Wij zoeken naar de schilder. 

Schilder:

A: B: C:

D: E:

F:

Schilder: Schilder:

Schilder:Schilder:

Schilder:

Robert Pennekamp  Jos van Beek Vincent van Gogh 

Vincent Geels  Jan Ploegmakers 

Wassily Kandinsky  
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6.7  Dynamische werkbussen 

Ook dit jaar zijn wij weer erg dankbaar voor al onze sponsoren. De volgende sponsoren hebben allemaal 
een bedrijfswagen, welke vanavond ook in Mierlo te vinden zijn. Stuur jullie buitenteam op pad om deze 
te zoeken.   

 In welke straat is de bedrijfswagen van de volgende sponsor te vinden. 

Straat:

A: B:

Straat:

6.8  Adembenemende achttallen 

Naast dynamische duo’s is er ook wel eens sprake van 
triomfantelijke trio’s, een kunstzinnig kwartet, 
maar ook van adembenemende achttallen. 
En is dat nou eens even toevallig, dat aantal telt 
onze organisatie ook.  

Noteer de voornamen van de organisatoren van 
de Mierlose Dorpsquiz op volgorde van het alfabet. 
Simpel, toch?  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A

Z    

VOOR PUNTEN MOETEN DEZE VELDEN LEEG 
BLIJVEN. 

TYPEX, GEGUMD OF DOORGEKRAST IS GEEN 
PUNTEN 

ZIE VRAAG 4.5 das nie mis de mierlose dorpsquiz

Burgemeester van Kuikstraat Heer de Swaeffstraat
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6.9  23 duo’s 

Een chromosoom is een drager van een deel van het erfelijk materiaal van een organisme. Gewoonlijk heeft 
een mens 46 chromosomen. Dat zijn 23 paren, 23 duo’s dus. Gewoonlijk, je leest het al. Helaas is dit niet 
altijd zo. In de medische wereld kennen we verschillende genetische afwijkingen. Wanneer een afwijking  
genetisch is bepaald, wil dit zeggen dat deze niet te genezen is. Het syndroom van Down is de bekendste 
chromosale aandoening.

Noteer aan de hand van de volgende afbeeldingen de genetische aandoening.

  

Antwoord:

A:

Antwoord:

B:

Antwoord:

C:

Antwoord:

D:

6.10  Onafscheidelijke wederhelft 

Zorg dat één iemand van je team op 19.00 uur aanwezig is in  
de zaal van ‘t Mierles Huukske.  Het is van belang dat jullie iemand  
sturen die inzicht heeft.  

Zorgt dat je op tijd bent!  

:00 uur

Syndro om van Kl inefe l ter Syndro om van Turner  

Syndro om van Down Edwards Syndro om
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6.11  Duo work outs 

Het regelmatig bezoeken van de sportschool vraagt om een goede 
motivatie en uithoudingsvermogen. Je ziet dan ook dat het conservatieve 
trainen met bijvoorbeeld barbells en dumbbells steeds vaker wordt  
afgewisseld met allerlei groepslessen. Denk hierbij aan crossfit, bootcamp 
en BBB-lessen. Hierbij wordt steeds vaker en meer gebruik gemaakt van 
verschillende materialen. De lessen worden steeds op een vernieuwde 
manier neergezet. Af en toe worden er zelfs oefeningen gedaan waarbij 
je moet samenwerken. De welgekende duo oefeningen.  

Met een duo oefening voer je tegelijkertijd of om de beurt een oefening 
uit. Uitgangspunt hiervan is dat de oefeningen zo vorm zijn gegeven 
dat je deze niet zelfstandig kunt uitvoeren en zo echt samen moet  
werken om de oefening tot een goed einde te laten komen.  

Laat twee teamleden hun meest sportieve outfit aan trekken en de volgende oefeningen uitvoeren. 
Maak een foto van de volgende  oefeningen en upload deze op jullie teampagina bij de juiste letter.

 Eisen van de foto:  

 - Twee teamleden. 
 - Beide teamleden hebben sportkleding aan. 
 - De houdingen zijn op precies dezelfde manier vastgelegd als op de gegeven afbeeldingen.  
 - Voor de veiligheid worden de oefeningen uitgevoerd op een matje en/of handdoek.  
    Deze is in beeld te zien.
 - Logo MDQ inclusief teamnummer. 

  A: B:

C:

upload 

Upload jullie foto voor 
23:30 uur op jullie team pagina.
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6.12  Het zwarte goud van Mierlo  

Ondanks dat we ons in deze categorie vooral richten op verschillende duo’s, vonden wij het volgende trio 
het benoemen waard. Eigenlijk zouden we in 2020 Manou zien als kersenkoningin, met haar hofdames  
Daphne en Lindy. Gezien de coronamaatregelen is dit voor 2 jaar lang niet door gegaan. Gelukkig hebben we 
de dames zien schitteren eind juni 2022 op het molenplein bij het Kersenoogstfeest! 

De geschiedenis van Mierlo kent meerdere Kersenoogstfeesten. In 2015 werd het Kersenoogstfeest weer  
afgestoft en in een nieuw jasje gegoten. Er wordt sindsdien om de 2 jaar een Kersenoogstfeest gehouden 
met daarbij de bekende kersenkoningin en haar hofdames. Vroeger was dit ook al het geval maar weten 
jullie nog wie er allemaal kersenkoningin zijn geweest?

Wie zijn de volgende kersenkoninginnen en in welk jaar waren zij dat?

Naam:

A: B: C:

Jaar: Jaar: Jaar:

Jaar: Jaar: Jaar:

D: E: F:

Naam: Naam:

Naam:Naam:Naam:

Mar iet je Slegers
1958 1949 1950

1960 195 1

An van Di jk Mia Ger i ts 

Corr ie Ku i jpersR ia VerbruggenGerda Cuyten
1957
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De meeste 
dromen zijn 

bedrog 

7
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7.1  Schandaal  

De meeste dromen zijn bedrog! Voor vele een bekende tekst van de liedjesschrijver Marco Borsato. Deze 
zanger kent in zijn carrière ook veel hoogte- en diepte punten. Zo ging het bedrijf waar hij eigenaar van  
was failliet en heeft hij meerdere schandalen aan zijn broek hangen. Zelfs voor hem waren de meeste  
dromen toen wel bedrog. Maar in bedrog is deze man zelf een goed voorbeeld.

Marco Borsato deed aan belastingontduiking (via een belastingconstructie).  
In welk jaar kwam dit naar buiten?

Voor hoeveel geld schikte Borsato hierin?  

Op welke datum maakte hij bekend te gaan scheiden?  

Hij is tussen 1998 en 2021 ambassadeur geweest van?  

In welk jaar won hij de Soundmixshow?

Waar gaf Borsato één keer een concert in 2014?

Hoeveel weken stond zijn nummer één hit in de Top40 van Nederland? 

A:

 Antwoord:

B:

C:

 Antwoord:

D:

 Antwoord:

E:

 Antwoord:

F:

 Antwoord:

G:

 Antwoord:

7.2  De dromenvanger 

Deze hebben jullie in een voorgaand jaar al eens moeten maken… Vele van jullie maakte er zelf eentje,  
maar andere konden het niet laten om er toch een boven het bed weg te halen en die in te leveren.  
Geen nood, we zagen precies wie er wel zelf een gemaakt had. 

Dit traditioneel object komt oorspronkelijk van de....?

Welke 4 eisen hadden wij voor onze dromenvanger in de vorige editie?

Van welk hout wordt een dromenvanger meestal gemaakt?

 Antwoord:

A:

 Antwoord:

B:

Eis:

Eis:

Eis:

Eis:

 Antwoord:

C:

O j ibweg (An ish inaabeg)

Web 

Kraa l t jes en of steent jes 

Min imaa l 3 veren 

Teamnummer midden van de r ing 

Wi lgenhout

20 1 0 

Twee Mi l j oen

4 februar i 2020

War Chi l d

1990

De k le ine werf , Curaçao

12 weken
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7.3 Even andersom

Normaal beginnen we altijd met een intro van een onderwerp. We zouden de Mierlose Dorpsquiz niet 
zijn als we het nu is omdraaien. Luister naar het volgende fragment en beantwoord de volgende vragen 
hieronder. 

Wie is de componist van deze muziek?

In welk jaar heeft de opening plaats gevonden van het hoofdonderwerp van bovenstaande fragment?

 Wat kostte het bovenstaande hoofdonderwerp? 

A:

www.mierlosedorpsquiz.nl/demeestedromenzijnbedrog  Ga naar:

 Antwoord:

B:

 Antwoord:

C:

 Antwoord:

7.4 Virtuele Droomvlucht
 
Welkom in de wereld van de Efteling! Geniet van de rit! 

Zet de volgende rit groot op jullie TV scherm en maak van een stoel een heus gondelkarretje waar je met 
twee mensen kunt inzitten. Maak een foto van jullie gondel en zet deze op Facebook.

    Eisen foto: 
 
 -  Efteling logo moet zichtbaar zijn 
 -  Mierlosedorpsquiz + teamnummer moet zichtbaar zijn.
 -  Veiligheidsbeugel moet zichtbaar zijn.
 -  Half ronde achterkant zoals karretje van de Droomvlucht;
 -  Tag @Mierlosedorpsquiz in je Facebook bericht.

Bekijk de onride video goed en beantwoord ondertussen de volgende vragen.
 
Hoeveel elfjes zie je op de voorgrond bij Koning Oberon in de droomvlucht?  
 

Wie is de componist van de Droomvlucht?

Tijdens de rit kom je in een bosrijke omgeving met trollen! Hoeveel trollen staan er in het water?

A:

https://www.youtube.com/watch?v=qpJQ5HgFjHY  Ga naar:

B:
 Antwoord:

C:
 Antwoord:

D:
 Antwoord:

8

Ruud Bos

3

Ruud Bos

1993

€ 1 1 , 6 mi l j oen of 25 .5 mi l j oen gu l den
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7.5 Droom jij in kleur of zwart-wit?

Zodra je hoofd je kussen raakt voer je weg naar een heerlijk droomland vol met mooie kleuren, of toch in 
zwart-wit? Voor de volgende kleurplaat dromen we in kleur en willen we de kleurplaat zo mooi mogelijk 
ingekleurd zien. 
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7.6 Van de hak op de tak, van dromen naar bedrog

We dromen allemaal weleens. De ene weet bij het opstaan nog heel goed wat er die ‘nacht’ allemaal is  
gebeurd, de ander heeft werkelijk geen idee. Het kan dat iemand last heeft van nachtmerries, maar het  
liefste hebben we toch echt gewoon leuke droom. Maar leuk, dat is natuurlijk voor iedereen anders.  
Wellicht is het volgende onderwerp voor meerdere van jullie een favoriet.

Hieronder zie je plaatjes van beroemde droombillen, van wie zijn deze billen?

 

Billen van:

A: B: C: D:

E: F: G: H:

Billen van: Billen van: Billen van:

Billen van:Billen van:Billen van:Billen van:

Bonusvraag:

Robbie Williams Jan KooijmanGaby Blaaser

Tim Hofman Kim Kardashian  Justin BieberLieke van Lexmond

Doutzen Kroes

David Statue van Michael Angelo
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Bij list en bedrog is het soms erg handig om een goede advocaat achter de hand  
te hebben Dan kan Trust Advocaten je misschien wel helpen!

Wat was de gemiddelde score van Trust Advocaten bij 
Advocaatscore over het jaar 2021?

Bij Marks Wachters notarissen ben je zeker van je zaak. Ze denken met je mee, 
leveren maatwerk en oplossingen voor jouw specifieke situatie. Ontdek zelf de  
meerwaarde van een persoonlijke en betrokken notaris.

Wij zijn als dorpsquiz ook een stichting! 
Welke gegevens hebben wij volgens de website van  
Mark Wachters zeker moeten inleveren? Benoem deze 5 punten.

Ben je nou op zoek om iets zwaars en/of groots over je dak heen te tillen,  
dan moet je Thomas Kuijpers bellen. Met zijn Manitou MRT 2550 kan hij tot  
5000 kg en op 25 meter makkelijk naar boven tillen.
Thomas Kuijpers Verreiker is gevestigd op de Bekelaar 50. 

Fiets naar zijn bedrijf en bekijk de hulpstukken die hier liggen.  
Benoem deze 5 stukken.

A:

 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

B:

7.7 Zonder sponsoren konden we er alleen over dromen!

Hulpstuk 1:

Hulpstuk 2:

Hulpstuk 3:

Hulpstuk 4:

C:

Hulpstuk 5:

Roforks
Pt 2000
P6000
Werkplatf orm 1 000 KG

Hu l ok lem voor 400 stenen 

9 ,7

de naam van de stichting, met het woord stichting als deel van de naam; 
de gemeente in Neder land waar zi j gevest igd is ; 
het doe l van de st icht ing ; 
de wi jze van benoeming en onts lag van bestuurders ; 

de bestemming van het bat ig sa l d o b i j ontb ind ing of de 
wi jze waarop de bestemming moet worden vastgeste l d . 
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Marcel Vissers Timmerwerken. Is een bedrijf dat gespecialiseerd  
is in timmerwerken. In de bouw wordt regelmatig gebruik  
gemaakt van zo genaamde Duplexnagels ook wel stelnagel genoemd.  
 
Plak hier een stuk van in de map met plakband.
 

Van Heugten Service en Onderhoud is een installatiebedrijf dat al 30 jaar actief
is in Mierlo en omstreken. Wij installeren en onderhouden complete installaties, 
loodgieterswerk. sanitair, centrale verwarming, airconditioning, goten 
en regenwaterafvoeren.

Welke 5 diensten levert volgens de website Van heugten Service en Onderhoud?

D:

E:

 Dienst 1:

 Dienst 2:

 Dienst 3:

 Dienst 4:

 Dienst 5:

7.8 Kamperen onder de sterren 

Niets zo heerlijk als dromen onder de sterrenhemel, lekker in de frisse lucht. Maar als het koud is of 
regent, dan zet je toch even je tentje op. Want helaas, hier in Nederland zijn we niet altijd zo zeker 
van het weer en de voorspellingen. 

Maak daarom de volgende foto:

Eisen foto:
- Opgezette tent
- Luchtbed + deken/slaapzak
- Eén teamlid volledig in pyjama inclusief een knuffel onder de arm
- Logo Mierlose Dorpsquiz + Teamnummer.
-  Zorg dat alle eisen goed zichtbaar zijn.

 

upload 

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

 

Zonnepanelen
Leidingwerk
Sanitair
CV installatie en warmtepomp
Airconditioning
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Wanneer je naar de wolken kijkt zie je elke dag, elk uur en elke minuut misschien wel een ander beeld. 
De een ziet hier hele kastelen in, de ander gewoon een vage vlek.  

 
 
 
 
Welke vorm, figuur, dier of wat dan ook zie jij in onderstaande afbeelding? Graag zien wij deze getekend 
op de afbeelding van de wolk verschijnen. Zie hiervoor bovenstaand voorbeeld. 
Gebruik hiervoor een ZWARTE pen/stift!

7.9 Lekker dromen, met je hoofd in de wolken 

Beoordeeld op creativiteit.
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Zo op internet ziet het er allemaal wel heel mooi en rooskleurig uit, maar toch kan je uiteindelijke 
internet date in het echte leven wat tegenvallen.  

Van welke datingssites/apps zie je hier het logo?

7.10 Kans op Catfish

Antwoord:

A: B: C:

D: E: F:

Antwoord:

Antwoord: Antwoord: Antwoord:

Antwoord:Tinder Lexa

Bumble Pepper Parship

Happn
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Op de volgende twee foto’s zie je een vorm van gezichtsbedrog. 
Maak deze twee foto’s na. De kleding maakt in dit geval een keer niet uit. 
Wel willen we natuurlijk jullie teamnaam en nummer op de foto zien. 
Het gaat om het groot/klein effect. 

7.11 Illusie

upload 

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

 

B:

A:

Je hoort ze iedere dag op de radio of je zoekt ze op, op Spotify om ze te luisteren… liedjes over dromen. 
Veel artiesten hebben een song gemaakt over dromen, herken jij ze?

Luister de intro’s van 6 liedjes die over dromen gaan.
Wij zoeken de artiest en de naam van het liedje.

7.12 Droomliedjes

www.mierlosedorpsquiz.nl/droomliedjesGa naar:

Droomlied 1: Artiest: Titel:

Droomlied 2: Artiest: Titel:

Droomlied 3: Artiest: Titel:

Droomlied 4: Artiest: Titel:

Droomlied 5: Artiest: Titel:

Droomlied 6: Artiest: Titel:

Roy Oberson 

FleetWood Mac

Aerosmith

Eurythmics

3JS + Ellen ten Damme

Suzan en Freek

In Dreams 

Dreams

Dream on

Sweey Dreams (are made of this)

Wat is Dromen

Dromen in kleur
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Wie niet 
waagt, wie 
niet wint 

8
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Voor deze opdracht hebben we twee personen uit je team nodig. 

Hierop vind je het tijdsschema wanneer jullie moeten melden bij de 
hoofdingang van de kerk.

8.1 Kistjes Looproute

www.mierlosedorpsquiz.nl/KerktijdenGa naar:

Zie schema 

Het zal je maar gebeuren, 500.000 dollar winnen met een kraskaart. Toen John Wines zijn kraslot wilde  
uitbetalen bleek het een drukfout te zijn. Hij werd bedankt voor het melden en kreeg ter compensatie 
$100,- aan krasloten. Zou dit jullie ook overkomen?

In je tas vind je jullie Lucky Scratchcard!
Kans 1 op 4,  Good Luck! 

Spelregels: 
 
- Je mag maar 1 vakje open krassen,
- Heb je prijs, plak je kraskaart boven op het voorbeeld!
- Zijn de andere vakjes beschadigd dan rekenen wij  
   sowieso geen punten.

8.2 ‘ff lekker krassen”

VOORBEELD
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Wij zijn op zoek naar een exact gewicht, en wel 2440 gram. 
Zoek thuis naar een voorwerp met dit gewicht, dit voorwerp mag maar uit 
1 stuk bestaan en je mag maar 1 poging doen. 
  
                             Kom tussen 20:00 en 20:30 uur naar de Plus  
                             en laat je voorwerp wegen! Print de  
                             barcode sticker en plak deze hier op!

8.3 Wie niet weegt wie niet wint!

Tussen 
20:00 - 20:30 

uur 

Waargebeurd: In 2004 heeft een Britse man al zijn bezittingen verkocht en van dat geld de grootste gok 
uit zijn leven gedaan. Hij verdubbelde zijn leven in geld door alles op rood in te zetten met Roulette in een 
casino van Las Vegas.

Op welk nummer viel de kogel?

Stel, deze geluksvogel had zijn leven op het bovenstaande nummer ingezet i.p.v. rood of zwart.  
Welk bedrag was dan aan hem uitgekeerd door het casino in US$.

Rekensom: Meneer G. Amble gaat een avondje gezellig naar het Casino. Met maar liefst €500 euro contant op 
zak gaat hij aan de European Roulette zitten en laat 85% uitbetalen in fiches ter waarde van 25 euro.  
Hij speelt 5 rondes, zie hieronder waar de kogel op is gevallen.

Ronde 1: 

Ronde 2:

8.4 Rien Ne Va Plus

A:

 Antwoord:

B:

 Antwoord:

Rien Ne Va Plus

Rien Ne Va Plus

7

US$ 4.870 . 8 00 ,-
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Ronde 3:

Ronde 4:

Ronde 5:

Dhr. G. Amble stopt op tijd en laat zijn fiches in contanten uitbetalen bij de croupier.

Hoeveel geld heeft Dhr. G. Amble op zak na de uitbetaling?

Volgens Holland Casino was Dhr. G. Amble verstandig en wist hij goed om te gaan met speltip 9.

Wat was de slogan van speltip 9?

In welk speltip zit de mevrouw van antwoord 7.6.G?

Rien Ne Va Plus

Rien Ne Va Plus

Rien Ne Va Plus

C:

 Antwoord:

D:

 Antwoord:

E:

 Antwoord:

€ 1850 ,- (tijdens roulette) + €75 ,- (overige 25%) = €1925 in to taa l

Weet wanneer je moet st oppen

Spel t ip 1 8 - Niet a l les is b luf
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Een domoor, een oen, een zot of een dwaas.  Deze woorden staan synoniem voor een ander woord.
Welk woord zoeken wij hier? 

 
Wie omarmt het allemaal? Paters of geen paters, kerk erbij, verlicht of niet. 
Toch spreidt hij zijn armen om iedereen op te vangen. 
Wat is zijn naam? 

Waar vinden we hem? 

De afbeelding op rechts behoort tot een initiatief van een bepaalde stichting.  
Wij zoeken de naam van dit initiatief. 
Wat is de naam? 

8.5 Subliem synoniem  

A:

 Antwoord:

B:

 Antwoord:

C:

 Antwoord:

D:
 Antwoord:

Voetbal, hockey, judo, volleybal en ga zo maar door. Al deze vormen van sport zijn in ons mooie dorp te 
vinden. Echter kunnen we nog veel breder kijken dan dit. Zo zijn er mensen die ‘extreme’ sporten helemaal 
geweldig vinden. Dan hebben we het niet zomaar even over kitesurfen of freerunning, maar over nog zo 
veel meer. 

Herkennen jullie de volgende extreme sporten?

8.6 Extreem ‘durven’  

Antwoord:

A: B: C:

D: E: F:

Antwoord:

Antwoord: Antwoord: Antwoord:

Antwoord:Slackline Woestijnskiën

Sneeuwkajakken Vulcano Boarding Canyoning

City-Mountainbiking

Een waagha ls

Jezus Waagha ls

E indhoven

C ircus Waagha ls



83

Kijkend naar het onderwerp van deze categorie, wat zullen we dan bedoelen met ‘de weilanden’?

 
Momenteel staat de grootste fontein ter wereld in Dubai. Namelijk de ‘Palm Fountain’.  
Toch is er ook een hele grote te vinden in Las Vegas. Bij welk hotel is deze te vinden?

Deze zanger en acteur heeft een connectie met de stad waar we nu al even over praten. Bedenk zelf wie 
jullie hieraan kunnen koppelen. Eerst willen we graag zijn bijnaam horen, daarna de echte naam.

Op deze avond, de avond van de echte Mierlose Dorpsquiz, is er natuurlijk ook op meerdere plaatsen  
vermaak. Zo is er ook vanavond in Las Vegas veel glitter en glamour te vinden. Wat is de naam van de shows 
die vanavond op de volgende plaatsen plaatsvinden. Hierbij hoeven jullie niet te gaan rekenen met  
tijdsverschil. We houden voor het gemak gewoon de datum van 29 oktober 2022 aan.

MGM GRAND      Luxor Hotel and Casino
      

Excalibur Hotel and Casino      

Las Vegas is echt niet alleen maar Glitter en Glamour, maar dat zal vast al wel bij meer van jullie bekend 
zijn. Zo zijn er meerdere documentaires waar mensen gevolgd worden, welke leven in de schrijnende  
tunnels van Las Vegas.  
 
Wat is een naam die gebruikt wordt om deze specifieke doelgroep aan te duiden?

8.7 Extravaganza 

A:

 Antwoord:

B:

 Antwoord:

C:

 Antwoord:

H:

D:
 Antwoord:

F:
 Antwoord:

G:
 Antwoord:

E:
 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

 Antwoord:

I:

 Antwoord:

Planet Hollywood Resort and Casino

The Mirage Las Vegas 

Las Vegas

The be l l ag i o hote l

Mr . Las Vegas – Carson Wayne Newton

KA - Cirque du Soleil B lue man Group

Tournament of kings

David Copperfield
Jabbawockeez - Timeless

Brad Garrett’s Comedy club

Thunder from down under
Mac King Comedy Magic 
De Austra l ian Bee Gees 

Carrot Top
Fantasy, the stip’s biggest tease
Amer ica ’s got ta lent LIVE

- (Er is deze dag maar 1 show)

The Beat les ‘Love ’
Tom Segura LIVE - Aces Comedy

Mole People

MINDFREAK
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Antwoord:

J: K: L:

M: N: O:

Antwoord:

Antwoord: Antwoord: Antwoord:

Antwoord:

We blijven nog even in Las Vegas. De imposante gebouwen met de giganische zwembaden, attracties en 
parkplaatsen. Welke hotels/resorts zie je hier van boven?

8.8 Less is (NOT) more

In het kader van wie niet waagt, wie niet wint, denken wij vooral ook aan: less is (not)more! Voor 
deze opdracht mag één persoon uit jullie team volledig gehuld in glitters, naar het molenplein 
komen. Denk aan glitterpakken, capes, leggings, noem maar op. Bij de Mierlose Dorpsquiz is het 
nooit genoeg. Zorg ervoor dat deze persoon om 21:00 uur op het Molenplein staat. 
Maar let op, vinden wij je niet ‘schitterend’ genoeg, dan is deze opdracht niet voor jou bedoeld. 

21:00 uur

Rio All Suite Hotel and Casino Stratosphere Las Vegas

Aria Resort and Casino Manadalay Bay SAHARA Las Vegas

Wynn Las Vegas
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8.9 Wie niet proeft wie niet wint.

Op 3 plaatsen in de regio Zuid-Oost Brabant en Midden- Limburg kun  
je genieten van het allerlekkerste versbereide schepijs en lekkere chocolade.

Bacio heeft ijs en chocolade en dat maken ze dagelijks met liefde en plezier!  
Wie niet proeft wie niet wint...

Tussen 18:30 en 20:00 uur kunnen jullie 1 schepje schepijs ophalen bij Bacio
tegen inlevering van de rode munt in jullie tas!

Welke smaak proefde je?
Ophalen met rode munt! 

18:30 - 20:00 uur
BacioSmaak 1:

8.10 Wie niet waagt blijft maagd

Ben je tussen 24 augustus en 22 september geboren zal je voor altijd een maagd zijn en blijven. 
Maar maagden zijn er in alle soorten, maten en vormen.

Deze ‘maagd’ ligt 53.8 miljoen lichtjaar van de aarde af. Waar hebben wij het over?

Maria beweerde het al, onbevlekt ontvangen. Joseph heeft haar geen nummertje gegeven maar 
toch werd ze zwanger. Blijkt te kunnen want dit komt bij dieren ook voor.  
Welk woord zoeken wij.

De volgende familie staat bekend om paarse schoonheden met een jaarlange groene basis.  
De kleintjes wonen voornamelijk in België en Nederland in het wild. Welke familie bedoelen wij?

In de volgende maagd zijn al veel mensen geweest. Eigenlijk bijzonder dat dit nog een maagd 
genoemd mag worden. Deze maagd ligt hemelsbreed 92,18 km. van Mierlo.  
Wat voor soort is deze maagd?

Deze maagd kennen wij allemaal en is afkomstig uit Cuba en in 2022 verkozen als 9de beste in zijn  
categorie. Hij is ideaal voor bepaalde vrouwen die geen maagd meer zijn.  
Waar hebben we het over? 

A:

 Antwoord:

B:

 Antwoord:

C:

 Antwoord:

 Antwoord:

D:

 Antwoord:

E:

An i j s

V irgoc luster

parthenogenese

Maagdenpa lm Fami l ie

Schouwburg/Theater

v irg in mo j i t o



86

8.11 Wie is het?

Je moet het maar durven, prins carnaval zijn.  
Herken jij de volgende personen? Wij zien graag de voor- en achternaam. 

Antwoord:

A: B: C:

D: E: F:

Antwoord:

Antwoord: Antwoord: Antwoord:

Antwoord:

8.12 Wegmisbruiker aan het woord 

Deze wegmisbruiker vindt het wel oké om zich niet aan de verkeersregels te houden.  

 
Zet de uitspraken van deze jongeman op de juiste volgorde, zoals ze in het fragment  
voorbijkomen.  

1. “Hier mogen we 60”.
2. “En zo is het met nog 100 miljoen anderen hier in Holland”. 
3. “Willen jullie dat ik ga stelen?”.
4. “Nou, je ziet er niet uit”. 
5. “Ik ben al te laat, ik moet gaan werken”. 
6. “Niet allemaal zo dwars gaan lopen lullen, joh”. 
7. “Maar als ik een dikke, vette brief van het CBR zie dan knikker ik ‘m al bij het oud papier”. 
8. “Kan ik ze op de stapel gooien”. 
9. “Maar dan krijg ik wel onderdak en vreten voor niks”. 
10. “Jullie doen ’t allemaal zelf”.

https://www.youtube.com/watch?v=uTF3F6QDD6IGa naar:

Frits van de Kimmenade Jan Liebreks

Nico van de WIel Jan Smeets Luc Verbakel

Ben Goede

5.

1.

6.

3.

7.

8.

9.

2.

10.

4.

Ju
is

te
 v

ol
go

rd
e
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Lieve hemel
wat een hel 

9
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9.1 Vlaggen hangen 

Lieve hemel wat een hel. Inspiration Point in Valkenswaard heeft ons geïnspireerd tot deze  
categorie. Deze geweldige diner comedy show heeft dit thema namelijk gehad. 

Maar aangezien we niet in Valkenswaard wonen zullen we het daar maar niet over hebben. Dus 
maar snel door naar het onderwerp van deze categorie. Dan beginnen we ook maar meteen met 
die ene grote hel: school. Was voor jullie het schoolexamen een hemel of een hel?

Welke school hoort bij welke vlag?

Antwoord:

A: B: C:

D: E: F:

Antwoord:

Antwoord: Antwoord: Antwoord:

Antwoord:

8.129.2 Helse Plaatsnamen

Plaatsnamen met waar het een “Hel” is!  En niet ver weg van ons mooie Mierlo ligt al zo’n stadje!  
Welke plaatsen zoeken we? 

Kattemeppers
Het Strooijen Dorp
De Jutter
Klokkentorentje 1792
Gehucht in NB Gemeente Drimmelen

A:

B:
C:

D:

E:

Plaats:

Plaats:

Plaats:

Plaats:

Plaats:

Carolus Borromeus college Morgen College

Jan van Brabant College Sint Lucas Were Di

Udens college

H e l m o n d

H e l e n a v e e n

D e n  H e l d e r

H e l v o i r t

H e l k a n t
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9.3 (b)engeltje 

Lieve hemel wat een hel! En een hel zal het worden: Jullie gaan namelijk op de foto 

2 personen uit jullie groep moeten zich verkleden als Engel en Duivel.

Eisen van de engel:        Eisen van de duivel: 
- Wit gewaard         - Rood gekleed
- Harp          - Vleugeltjes
- Gouden Aureool        - Duivelsoortjes
          - Duivelsstraat 
          - Drietand 

De foto moet ingeleverd worden op jullie teampagina  
waarbij het logo van de Mierlose Dorpsquiz + teamnummer  
zichtbaar dienen te zijn.

upload 

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

 

9.4 Tijdverdrijf 

Wat een helse tijd hebben we achter de rug! Lockdown na lockdown, avondklok en ga zo maar 
door. Meerdere keren geen Mierlose Dorpsquiz. Maar misschien was er toch één voordeel? Veel 
vrije tijd. Met te veel vrije tijd ga je gekke dingen doen en je misschien zelfs wel vervelen… 

In jullie tas zit een beker met pingpongballetje! Jullie moeten dit bovenstaande filmpje nadoen 
met 5 pannen in de hoofdrol! 

Benodigdheden:  
 
- 1 Ping Pong balletje (tas)  
- 1 Rode beker (tas)
- 1 Logo van de Mierlose Dorpsquiz met teamnummer (tas) 
- 5 pannen (eigen voorraad)

1 goed filmpje van maximaal 20 seconden. 
(waar te zien is dat het balletje via de 5 pannen zoals in het  
filmpje als voorbeeld het bekertje bereikt)

https://www.youtube.com/watch?v=3Zcn2o54K10 Ga naar:

upload 

Upload jullie filmpje voor 
23:30 uur op jullie team pagina.
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9.5 Inferno 

Dante begint zijn verhaal op Goede Vrijdag van het jaar 1300 als hij in een bos achtereenvolgens een luipaard, 
een leeuw en een wolf tegenkomt. Gedwongen om hierdoor dieper het bos in te gaan, ziet hij een man die 
de geest van de Romeinse dichter Vergilius blijkt te zijn. Samen met Vergilius gaat Dante op reis door de hel. 

Noem de 9 lagen zoals volgens Dante deze heette (in het Nederlands): 

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

9.6 Hel spel  

Meerdere van onze organisatieleden speelde vroeger graag computer games!  
Hierin waren ook vooral spellen die zich in de “hel “ afspeelde. 
 
Hieronder zie je een aantal plaatjes. Welke game is dit?

 
 

Antwoord:

A:

Antwoord:

B:

Antwoord:

C:

Antwoord:

D:

Voorgeborchte / Limbo
Lust
Vraatzucht
Hebzucht
Woede

Ketter i j
Geweld
Fraude
Verraad

D o o m Q u a c k e

D u k e  N u k e m  3 D H e r e t i c  G a m e
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9.7 Van de hak op de tak  

Lieve hemel wat een hel, de onderstaande vragen behoeven het nodige zoekwerk. Ze gaan kriskras door 
elkaar heen, letterlijk van de hak op de tak!  

De Hel, als wij als organisatie hieraan denken, dan is het eerste wat in ons op komt de wachtrij in  
pretparken. Toch proberen ze het Helse moment af en toe hemels te maken. Dit kan op allerlei  
verschillende manieren. Muziek is er een van.

Welke attractie + park is de wachtmuziek?

Wat is volgens Gert Verhulst in de Belgische quiz “de Slimste Mens” de Hel?

De Hel: Vroeger werd een oplossing van dit product gebruikt om in de oogjes van pasgeborenen te 
druppelen: Hoe heet dit product?

Wat is een synoniem van het bovenstaande antwoord? 
 
 

A:

www.mierlosedorpsquiz.nl/helsewachtmuziek Ga naar:

Fragment 1: Fragment 2:

Antwoord:

B:

Antwoord:

C:

Antwoord:

D:

9.8 Van de hak op de tak  

Als we gaan bekijken waar het de afgelopen tijd misschien wel letterlijk een hel is geweest, kunnen we 
Oekraïne niet zomaar voorbij laten gaan. Oorlog lijkt gelukkig een nog ‘ver van mijn bed show’. Toch hebben 
we er vaak bij stil gestaan.  

In onderstaande quotes van bekende mensen zijn woorden weggehaald. Van wie zijn ze?

“De ……………… maakt een einde aan oorlog, of de …………….. maakt een eind aan de ………………”

“Niets zal een ……… stoppen ……….. de mensen …………ten ……………te trekken”

“Het zijn ……….  wij …………. die  de …………… willen ervaren.”

“Wanneer de  ………… oorlog voeren, ……………de armen”

 

Antwoord:

A:

B:
Antwoord:

C:
Antwoord:

D:
Antwoord:

E f t e l i n g ,  D e  V l i e g e n d e  h o l l a n d e r P h a n t a s i a l a n d ,  F e a r  a n d  F o r c e

A a n s c h u i v e n  i n  d e  r i j . . .

Z i l v e r n i t r a a t

H e l s e  S t e e n

J o h n  F .  K e n n e d y

A l b e r t  E i n s t e i n

A n n e  F r a n k

J e a n - P a u l  S a r t r e
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9.9 Van de hak op de tak  

De hemel is in veel religies een plaats of bestaanssfeer waar God of de goden verblijven, vaak ook bevolkt 
door engelen en demonen. Vaak is het de plaats waar de ziel na de dood heen kan gaan: het paradijs, een 
zalige plaats van eeuwig geluk. De hemel wordt vaak beschouwd als het absoluut tegenovergestelde  
van de hel.  

Wij zoeken de tegenstellingen van de volgende woorden:
  
 
 

  

Lekker
Wijd
Slap
Stijgen
Ochtend
Alles
Vol 
Schaars
Optimist
Vriezen

A:

B:
C:

D:

E:

Tegenstelling:

Tegenstelling:

Tegenstelling:

Tegenstelling:

Tegenstelling:

F:

G:
H:

I:

J:

Tegenstelling:

Tegenstelling:

Tegenstelling:

Tegenstelling:

Tegenstelling:

9.10 Fit en Vitaal

Goed zorgen voor je lichaam is belangrijk. Als je dit niet doet, 
zou je zomaar eens helse pijnen kunnen ervaren. 
Fysiogym helpt ons om vitaal te blijven.   

Welke vier preventieve doelen heeft de FysioGym volgens 
Fysio-, Sportfysio- en Manuele therapie Jessy Maas om vitaal te blijven? 
  
 
 

  1.

  2.

  3.

  4.

9.11 Jos van Happen Container  

Wat is het kenteken van de vrachtwagen die op de 
weegbrug staat op onze werf? 
 
 

  

Antwoord:

V i e s

N a u w

S t i j f

D a l e n

A v o n d

N i e t s

L e e g

O v e r v l o e d i g

P e s s i m i s t

D o o i e n

bo t ontka lk ing tegen gaan
Spieren sterker maken
Gewr ichten soepe l houden
Het b i jh ouden van cond i t ie

5 5 - B H F - 5
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9.12 Hemels Lekker

Elk team gaat op zoek naar de meest lekkere muffin/cupcake die ze ooit hebben  
gehad. Kopen, bakken, versieren, wat je maar wilt. 
Geniet ondertussen met je eigen team vooral ook van deze hemelse 
lekkernijen. De organisatie ontvangt graag één exemplaar om te beoordelen.

Kom om 21:00 uur naar de zaal ‘t Mierles Huukske en lever je 
‘hemelse’ muffin in op je eigen wegwerpbordje 
met teamnummer, welke je in je tas kunt vinden. 

Over hemels gesproken, hebben jullie al eens wat gegeten 
bij de Grutter in Asten? Zij bezorgen ook in Mierlo.  
 
Voor welk bedrag moet je minimaal bestellen voordat  
zij in ons dorp komen bezorgen?

en wat zijn de bezorgkosten?

  

21:00 uur

A:

B:

Antwoord:

C:
Antwoord:

m i n i m a a l  € 3 5 , -

€  4 , 5 0



94

Wie wat 
bewaart, 

die heeft wat 

10
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10.1 Strippenkaart

Tegenwoordig zijn we allemaal verwend met een makkelijk OV-chipkaart. Even DE OV-chipkaart voor de 
scanner houden en de rit van Mierlo naar Eindhoven wordt betaald. Vroeger ging dit heel anders toen  
hadden we namelijk: de strippenkaart. De strippenkaart was vroeger het vervoerbewijs in het openbaar 
vervoer. Nu zijn we benieuwd wat jullie nog weten over de strippenkaart. 

In welk jaar werd de strippenkaart ingevoerd en in welk jaar werd de OV-chipkaart ingevoerd?

Op welke exacte datum werd de OV-chipkaart het enig geldende vervoersbewijs in Amsterdam?
  
 
Welke kleur hadden de eerste stippenkaarten?

Wat waren de tarieven van de volgende strippenkaarten? 
 1 januari 2000 met 8 strippen:
 1 april 1990 met 3 strippen:
 1 januari 1994 met 15 strippen:

Waar waren de strippenkaarten niet geldig?

Heb jij nog een strippenkaart thuisliggen? Plak hem hier!
 

A:
Strippenkaart:

OV-Chipkaart:

B:
Antwoord:

C:
Antwoord:

D: Antwoord:

E:

F:

Antwoord:

Antwoord:

G:
Antwoord:

H:

Vink dit vakje aan als je de stippenkaart terug wilt. 
Schrijf hier je adres waar we de kaart mogen afgeven!

1 9 8 0

2 0 0 9

3  j u n i  2 0 1 0

L i c h t b l a u w  ( B l a u w  w o r d t  n i e t  g o e d g e k e u r d )

ƒ  1 2 , 0 0 

ƒ  2 , 7 0 

ƒ  1 1 , 0 0 

-  B r a b a n t l i n e r

-  I n t e r l i n e r  3 9 5

-  S o m m i g e  b u u r t b u s s e n
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10.2 Gevelstenen

Gevelstenen komen in verschillende vormen en maten voor. Al heel lang wordt op deze wijze informatie 
gegeven over bijvoorbeeld wanneer het gebouw gebouwd is en en door wie. Ook komt de eerste  
steenlegging vaak voor. Nou is het aan jullie om te zien of jullie goed opletten in Mierlo en deze stenen ooit 
hebben gezien.  

Wat staat er onder het zwarte vlak en wat is het adres (Straat+huisnummer)?

Zwarte vlak:

A: B: C:

D: E: F:

Adres:

Zwarte vlak:

Adres:

Zwarte vlak:

Adres:

Zwarte vlak:

Adres:

Zwarte vlak:

Adres:

Zwarte vlak:

Adres:

10.3 Meiboom

Elk jaar staat op het plein bij het patronaat in de maand mei “de Meiboom”. De traditie is dat er jaarlijks 1 
schildje van een Mierlose vereniging aan de meiboom wordt toegevoegd. Echter bij de eerste plaatsing zat 
er alleen een groot schild met de afbeelding van St. Lucia aan de meiboom bevestigd. 
 
In welk jaar is de meiboom voor het eerst geplaatst?

Wie heeft het coronaschild van 2020 ontworpen?

A:
Antwoord:

B:

Antwoord:

Kemenade

Vesperstraat 8 

R. Vissers 

Pastoor de Winterstraat 19 

A.J.C. Bekx 

Marktstraat 18

R.J.D. de Winter

Heer de Scherpenzeelweg 18

MCMXIV

Heer van Scherpenzeelweg 14

Bukkems

Trimpert 25

2 0 0 0

M i c h i e l  v a n  d e  K i m m e n a d e

2 0 0 0
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In welke volgorde zijn onderstaande schildjes aan de meiboom verschenen?
Zet de cijfers 1 tot en met 6 in het hokje onder de afbeelding, in volgorde waarop ze aan de meiboom  
kwamen hangen.

C:

10.4 Musea

Onder het kopje wie wat bewaart die heeft wat, dan is het een museum wel. Er zijn diverse soorten  
musea, variërend van internationaal bekende musea tot lokale musea.  

In welk Nederlandse musea vind je deze pronkstukken? 

Antwoord:

A:

Antwoord:

B:

Antwoord:

C:

Antwoord:

D:

6  5  1  3  4  2

B a t a v i a l a n d O o r l o g m u s e u m  O v e r l o o n

Z u i d e r z e e m u s e u m P r e h i s t o r i s c h  D o r p
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10.5 Voetbal Plaatje

Eigenlijk zou de quiz 2 jaar geleden zijn, dus hebben jullie deze ook nog bewaard? 
Heb jij ook de lokale toppers van Mifano in 2019/2020 gespaard en hebben jullie nog toevallig de juiste  
sportplaatjes over? Plak hieronder de gevraagde voetbalplaatjes van Mifano uit 2019/2020.  
 
De volgende plaatjes leveren jullie punten op.
                    Jeugdteam                Damesteam                          Selectie elftal
 

 

  

10.6 Familie Lenssen

Alweer 61 jaar bestaat dé grootste modewinkel van de regio:  
Lenssen Manders. “Ze verwelkomen je graag in hun winkel met  
1600 m2 aan damesmode! Kom lekker rondsnuffelen of laat je  
adviseren door een van hun mode-experts.”

Los de rebus van Lenssen-Manders mode op!
Hier komt een vraag uit, wat is hierop het antwoord?

Al 35 jaar is Lenssen Mannenmode een begrip in Mierlo en omgeving.  
Dé mannenmodewinkel van Zuid-Oost Brabant! Voor casual, trendy mode  
en de meest stijlvolle (trouw)pakken kun je bij hen terecht.

Los de volgende som op:

A= De som van alle rode cijfers uit de etalage 
B= Het aantal teamleden van de winkel van Lenssen Mannenmode 
C= De som van de prijs van alle niet seizoensgebonden broeken van PME Legend
D= De som van het openingsjaar + het jaar van de derde verbouwing 
E= Het rode getal uit de bevestingsmail van je gemaakte trouwafspraak

Antwoord:

A:

B:

W i j  w e n s e n  a l l e  d e e l n e m e r s  v e e l  s u c c e s  e n  p l e z i e r  
t i j d e n s  d e  M i e r l o s e  d o r p s q u i z . 

2 0 2 2
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10.7 Cluedo

Ongelofelijk maar waar, er is een lijk gevonden midden op het kerkplein van ons mooie Mierlo.  
De politie tast nog volledig in het duister wat er gebeurd is. Aan jullie de taak om deze informatie uit te 
wisselen met andere teams en zo te achterhalen, samen met de informatie van de website, welk  
personage, moordwapen en welke locatie in elk geval niet betrokken zijn bij dit misdrijf.

In de tas zitten 3 kaartjes die horen bij deze opdracht. 1 kaartje met een personage, 1 kaartje met een locatie 
en 1 kaartje met een moordwapen. Aan jullie de taak om deze informatie uit te wisselen met andere teams 
en zo te achterhalen samen met de informatie met de website welk personage, locatie en moordwapen in 
elk geval niet betrokken zijn bij dit misdrijf.  

 

www.mierlosedorpsquiz.nl/cluedo Ga naar:

Moordenaar:

Locatie:

Moordwapen:

10.8 Heesmans

Heesmans Installatie techniek is al jaren lang een begrip in de regio wat  
betreft klimaatinstallaties . Vroeger stond het bedrijf nog binnen de  
Mierlose gemeentegrenzen, dit is tegenwoordig niet meer zo maar  
toch zijn we blij dat ook dit jaar Heesmans een van onze sponsoren is. 

Fiets vanavond net even over de grenzen van Mierlo en ga naar Heesmans  
Installatie techniek aan de Brandevoortse Dreef 101. Vanaf de poort zijn  
meerdere logo’s van Heesmans te zien. Hoeveel logo’s zie je? 
 Antwoord:

10.9 Wie liefde bewaart heeft wat!

Tegenwoordig bewaart iedereen van alles. Van flippo’s tot dvd collecties en van Pokémon kaarten tot 
postzegels. Maar wat wij verwachten dat iedereen toch wel bewaart, is zijn trouwkostuum. Ongeacht de 
uitkomst in de toekomst, van deze gelegenheid. Nu zijn wij verder van alle markten thuis en zijn wij dan 
ook niet kieskeurig wie er op de foto komt, maar voor deze opdracht vragen wij wel specifiek de volgende 
kledij:  

- 1 persoon in een witte trouwjurk  
- 1 persoon in driedelig pak met een stropdas of vlinderdas. 
 
Zorg dat je om 19:00 tot 21:00 uur bij het oude gemeentehuis bent en laat  
jullie liefde voor eeuwig en altijd vastleggen!   
 
Vergeet niet jullie teamnummer mee te nemen.  
 

 

Tussen
19.00 - 21:00 

H e r r .  T i m o  B l a u 

‘ t  P a t r o n a a t

D e  Z o n n e w i j z e r

1 9
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Horizontaal 

3. Spoedig
4. Kantoorbediende
6. Inzet bij een spel
8. Ribbenstoot
10. Koordans
14. Deftig feest
15. Aanspraak
16. Overdreven
17. Gezicht
18. Deze keer
20. Regel
22. Loofboom
24. Sportvrouw
25. De edele
26. Europese taal
27. Landbouwwerktuig
30. Troep
32. Familielid
33. Gesteente
37. Rond
38. Deel van een openhaard
39. Knoflooksaus
40. Tweetal
41. Schrede

Verticaal

1. Stuk stof
2. Ook
5. Numero (afk.)
7. Schande
9. Spinnenwebdraad
10. Motief
11. Hoeveelheid
12. Medelijden
13. Groote
16. Voorzetsel
19. Haas
21. Operatiekamer
22. 100 gram
23. Gerucht
26. Op dit moment
28. Moeder
29. Reeds
31. Los
32. Roofdier
33. Deel van een molecule
34. Vod
35. Afwas
36. Geeuw
38. Asociaal
41. Vleesgerecht
42. 100 vierkante meter

10.10 Kruiswoordpuzzel

Veel mensen hebben nog ergens een puzzelboekje liggen dat pas weer tevoorschijn komt als men op 
vakantie gaat. En zeg toch eerlijk….er is niets fijner om ouderwets een kruiswoord puzzel of een puzzel uit 
een puzzelboekje op te lossen. Dus voor jullie een ouderwetse kruiswoordpuzzel. 

 Los de kruiswoordpuzzel op:

 

 

  

1 2

3 ra 4 lerk

5 6 7 td

8 o 9 n 10 ei

a 11 12 e 13 e

14 al a 15 is ee d 16 e

nn 17 ronie e

18 itma a 19 g 20 21 rm

22 l 23 ad 24 t let ek

n 25 de le ne

26 oors r 27 g 28

ue oa 29

30 omm 31 l

rr

v

32 a 33 gaa 34

o 35 36 tn 37 m

38 sl aa od

sa 39 iol i

40 uo 41 t 42 pm

ar

te

e
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10.11 Scrabble!

De herfst is weer aangebroken, het is koud buiten en vroeg donker, tijd om de spelletjes uit de kast te 
halen om de avond samen door te brengen. Met de organisatie hebben we een potje Scrabble gespeeld,  
hieronder zie je het eindresultaat van ons potje. 
 
We hebben hierbij de officiële scrabble regels gehanteerd. Lees deze regels dus even goed door zodat je de 
letterwaarde en woordwaardes goed berekent.  

Tip: de premiehokjes mag je alleen berekenen als die letter nieuw in het spel komt, dus als een woord 
gevormd is met een letter die op een letterwaarde of woordwaarde ligt mag dit in het nieuwe woord niet 
opnieuw verdubbeld worden en telt de letterwaarde enkel. 

We hebben onszelf 1 uitzondering op de regels gegeven. We hebben alle letters ter beschikking gehad en 
dus langere woorden kunnen vormen dan dat in de officiële regels mogelijk is, elk woord dat je op het bord 
ziet is in 1 “beurt” gespeeld en daarop is het puntenaantal gebaseerd. 
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Hoeveel punten hebben de volgende woorden opgebracht?
Dorpsquiz       Feestavond
 
Opdrachten        Mierlo

Uitdagingen       Team

A:
Antwoord:

B:
Antwoord:

C:
Antwoord:

Film vraag  

Tegenwoordig kan je alles vanuit je zetel aanzetten of opzoeken. Even voor de nieuwe generatie, dit is niet 
altijd zo geweest. Vroeger, vorige eeuw liep je naar de TV om deze aan of uit te zetten of van zender te 
wisselen. Vroeger had je geen Netflix, Disney channel of Videoland met honderden film maar een videoband 
of een dvd, met slechts 1 film. 

Uit welke oude films komen de volgende afbeeldingen?

Antwoord:

A:

D:
Antwoord:

E:
Antwoord:

F:
Antwoord:

10.12

Antwoord:

B:

Antwoord:

C:

Antwoord:

D:

Antwoord:

E:

Antwoord:

F:

De allerlaatste BONUSVRAAG!
 Lever in de tas een videohoes in van één van de bovenstaande films. 
(wil je jouw videohoes retour, doe er dan een briefje met je naam en adres in) 

G:

1 9 0  p u n t e n

3 6  p u n t e n

3 2  p u n t e n

James Bond Goldfinger Mama is boos - Schatjes 2

Papillon Star Wars IV Return of the Jedi

Willow Enter the Dragon

3 4  p u n t e n

1 1  p u n t e n

1 6  p u n t e n



103

Einde
MIERLOSE DORPSQUIZ 

2022

Tot volgende week! 
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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 de Greef 
Gerrijan Hees 

Els van Vijfeijken

Publiciteit: 
Thuis in Mierlo

Speciale dank:
Gemeente Geldrop-Mierlo

‘t Mierles Huukske
Veiling De Kersenboom Mierlo

Top party verhuur
Partycentrum de Mona

De Heilige Luciakerk 
Brand(t)beveiliging & Advies

Thijs van de Waterlaat
Elly Castelijns

Presentatie Feestavond: 
Erik van der Linden 

Mieke, Koen, Rob, Michiel, Loes, Tim, Elise en Eric

Wij hopen jullie 5 november vanaf 20:00 te zien op de afsluiting 
van de Mierlose Dorpsquiz 2022

Een gezellige feestavond met de bekendmaking
wie de winnaar is van dit jaar!

Tot volgende week!

Organisatie Mierlose Dorpsquiz

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


