Spelregels:
-

-

Alle middelen die je kunt verzinnen om aan de antwoorden te komen zijn
toegestaan. Met uitzondering van het onder druk zetten van de organisatie
De antwoorden van de vragen dienen te worden ingevuld in de witte kaders
van het vragenboekje. We kennen geen punten toe aan niet of slecht leesbare
antwoorden!
Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste wijze inleveren
dingen mee naar de hoofdprijs.
Wanneer moet het vragenboekje ingeleverd zijn?
Het ingevulde vragenboekje moet bij zaal ‘t Brugeind in het Tumpke tussen
23.00 uur en 23.30 uur op 11 maart 2017 ingeleverd worden.
Hoe moet dit gebeuren?
 Leg alle bladzijdes van het vragenboekje op de juiste volgorde, zoals
je het ook ontvangen hebt.
 Stop de Quiz terug in de envelop die je ontvangen hebt en lever die in.

-

-

-

Er zijn 14 categorieën. Te weten:
Categorie
01
Geheime opdracht (geen joker toegestaan)
02 Oranje boven
03 Natuur
04 Logo’s
05 Muziek
06 Wereld en Mieëlders nieuws
07 Amusement (TV en Film)
08 Meerlo vroeger en nu
09 Sport
10
Hersenbrekers
11
Bourgondisch / culinair
12
Verkeer
13
Meerlose ondernemers
14
Slotopdracht (geen joker toegestaan)

Vragen
geheim
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
1

Max punten
100
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
110

Ieder team mag een Joker inzetten op een van de categorieën. De punten
voor deze categorie tellen dubbel. Geef op de voorpagina van het boekje aan
op welke categorie jullie team de joker inzet.
In totaal zijn er (met Jokerinzet) maximaal 1250 punten te verdienen.
De uitslag van IQuizut 2017 wordt bekend gemaakt tijdens een spectaculaire
prijsuitreiking. Deze vindt plaats in Café zaal ‘t Brugeind op zaterdag 18
maart 2017.
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Spelregels:

-

Let op! Op deze slotavond vindt een afsluitende opdracht plaats. Deze
opdracht is een actieve teamopdracht waarbij logisch denken en samenwerken
de belangrijkste ingredienten zijn. Voor de twijfelaars: Je wordt er niet vies
van en er is ook geen fysieke kracht nodig om de opdracht tot een goed einde
te brengen! De Joker is bij deze opdracht niet in te zetten.

-

Indien zich situaties voordoen waarin het reglement niet voorziet, neemt de
organisatie een bindende beslissing.
Bij een gelijk puntenaantal telt het tijdstip van inleveren mee.
Deelname aan IQuizut kan alleen indien je akkoord bent met dit regelement.
Deelnemers aan IQuizut dienen zich aan de geldende verkeersregels te
houden.
Deelname aan IQuizut geschied op eigen verantwoordelijkheid en risico.
IQuizut kan nimmer aansprakelijk worden gesteld van enige vorm van schade,
letsel en/ of diefstal.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

-

-

SUCCES, namens de organisatie
Marlie Thijssen
Ton Arts
Nick Arts
Peter Berghs
Paul Peters
John Steeghs
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01 Geheime opdracht

Kies 1 teamlid:
Waar moet hij/zij aan voldoen: kennis van Meerlo, mooi
handschrift, netjes, verzorgd, snel……
Via deze QR-code krijg je meer aanwijzingen waar de locatie in
Meerlo is.*

* Weet je niet waar je moet zijn bel: 06-10602789.
Hier kun je eerst een hint krijgen die je verder kan helpen. Deze hint kost je 20
punten. Moeten we de locatie helemaal prijs geven dan verspeel je 40 punten.
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Categorie: 02 Oranje boven

1) Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima brengen verschillende
staatsbezoeken per jaar. Ook Beatrix heeft vele reizen gemaakt, toen ze
Koningin was. Bij veel momenten gingen Willem-Alexander en Maxima met
haar mee. Hieronder zie je 5 staatsbezoeken, geef aan welke datum,
plaats en land dit was.

Perth (Australie) 31-10- 2016

Samso (Denemarken) 18-03- 2015

Berlijn (Duitsland) 12-04- 2011

Ankara (Turkije) 27-02- 2007
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Categorie: 02 Oranje boven

Muscat (Oman) 10-01- 2012

2) Vandaag is het 11 maart 2017. Als je alle leeftijden, op de dag van
vandaag, van de kleinkinderen van Beatrix bij elkaar optelt, op welk getal
kom je dan uit? Vul de tabel in en reken uit.

Catharina Amalia Beatrix Carmen Victoria
Alexia Juliana Marcela Laurentien
Ariane Wilhelmina Maxima Ines
Eloise Sophie Beatrix Laurence
Claus-Casimir Bernhard Marius Max
Leonore Marie Irene Enrica
Emma Luana Ninette Sophie
Joanna Zaria Nicoline Milou

Antwoord:90

5

geboortedatum
07-12- 2003
26-06- 2005
10-04- 2007
08-06- 2002
21-03- 2004
03-06- 2006
26-03- 2005
18-06- 2006

leeftijd
13
11
9
14
12
10
11
10

Categorie: 02 Oranje boven

3) Vul de lege plekken in met de juiste antwoorden.
Wilhelmina Helene Pauline Maria, Prinses van Oranje-Nassau werd
geboren op 31 augustus 1880 in Den Haag, als enig dochter van Koning
Willem III en zijn tweede vrouw Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont.
Willem III was eerder getrouwd geweest met de duitse Prinses Sophie
van Wurttenberg
Sophie en Willem trouwden op 18 juni 1839 in Stuttgart.
Het paar vestigde zich op Paleis Noordeinde en kregen 3 zonen:
1 Willem
2 Maurits
3 Alexander
Zij stierven op jonge leeftijd.
In 1877 stierf Sophie en kon Willem opnieuw in het huwelijksbootje
stappen. Op 61 jarige leeftijd trouwden hij met Emma en kregen
dochter Wilhelmina.
Wilhelmina was 10 jaar oud toen haar vader overleed op 23 november
1890
Ze werd koningin, al was daar een probleem, je mocht op die leeftijd
nog geen regerend vorstin zijn. Haar moeder Emma nam de zware taak
regentes op zich.
Wilhelmina werd op 18 jarige leeftijd regerend koningin, en werd
ingehuldigd op 6 september 1898.
In 1901 trouwden ze met de duitse prins Hendrik van MecklenburgSchwerin
Haar moeder Emma ging op zoek naar een nieuw onderkomen, ze heeft
al die tijd bij haar dochter ingewoond. Ze vertrok naar Paleis Lange
Voorhout
Na een aantal miskramen kregen Hendrik en Wilhelmina dochter
Juliana
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Categorie: 02 Oranje boven
4) a) Voor Prinses Wilhelmina werd een speciale doopjurk ontworden. Wie
droegen deze later ook?
Antwoord:
Prinses Juliana
Prinses Beatrix
Prinses Christina
Prins Willem-Alexander
Prinses Amalia
Prinses Alexia
Prinses Ariane

b) Prinses Juliana en Prinses Beatrix werden voor hun doopplechtigheid in
de Gouden Koets naar de kerk gereden.
Hoe werden Prins Wilem-Alexander en Prinses Catharina-Amalia naar de
kerk gebracht voor hun doopplechtigheid?

Antwoord: auto

7

Categorie: 02 Oranje boven
5) De gouden koets is een geschenk van de inwoners van Amsterdam aan
koninging Wilhelmina ter ere van haar inhuldiging. Voor de eerste keer
werd de gouden koets gebruikt bij het huwelijk van koningin Wilhelmina en
Prins Hendrik op 7 februari 1901. Daarna is de gouden koets ook ingezet
bij andere huwelijken en doopsels.
Vanaf welk jaar wordt de gouden koets, met uitzondering van speciale
gelegenheden, maar 1 keer per jaar (prinsjesdag) gebruikt?

Jaartal: 1903

6) De onbekendste dochter van Prinses Juliana heeft op 16 jarige leeftijd
ervoor gekozen om haar tweede naam te gaan gebruiken.
a) wat was haar roepnaam?
Antwoord: Marijke
b) Wat is vanaf 05-04-1963 haar roepnaam?
Antwoord: Christina
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Categorie: 02 Oranje boven
7) Willem Alexander en Maxima trouwden op zaterdag 2 februari 2002 in
Amsterdam.
a) Hoe lang was de sleep van Maxima?
b) Door wie werd de trouwjurk ontworpen en vervaardigd?
c) Wie bracht de ringen naar het paar?

Antwoord

A: 5 meter
B: Valentino Couture (Rome)

C: Juan Zorrequieta (broer van Maxima)

8) Wie zie je op de foto hier beneden? Schrijf ze op van links naar rechts.
Antwoord:
1. Wilmelmina
2. Hendrik
3. Juliana
4. Emma
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Categorie: 03 Natuurlijk

1) Wij zijn op zoek naar dieren, maar de letters hebben we flink door elkaar
gehusseld. Zet deze in de juiste volgorde en je vindt het dier welke wij
zoeken.
Gehusseld
Juiste volgorde
Manenwolf
aeoflnnmw
eioglnspv

Vogelspin

aaaiknm

Kaaiman

eeeimnrtt

Termieten

eioffrksv

Koffervis

aaaejlldkhsz
iiikllppsv

Zadeljakhals
Kliplipvis

aaaelgnrrstu

Steurgarnaal

ceehlkrssot

Scholekster

aeefgglrtov

Fregatvogel

2) Toen jullie zojuist het boek hebben opgehaald stond er ook een mand met
fruit op de tafel. Noem al het fruit wat in deze mand lag?

Antwoord:
bananen mandarijn
peer

citroen

kaki

ananas

mange
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Categorie: 03 Natuurlijk

3) Hieronder een afbeelding van ……… Ja, waarvan eigenlijk ?

Antwoord:Fietsroute gebiedsonwikkeling Ooijen-Wanssum

4) De Groote Molenbeek, die begint in de
Grashoek en eindigd in Wannsum in de
Maas, loopt natuurlijk ook door Meerlo. In
de bebouwde kom in Meerlo hebben we 3
bruggen over de Groote Molenbeek. Wat is
de totale breedte van deze bruggen,
gemeten tussen de gemetselde muren aan
de linkerkant als je het dorp uit rijdt?
Antwoord: 20,13
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Categorie: 03 Natuurlijk
Bij vraag 5 en 6 svp de Nederlandse of Engelse benaming vermelden.

5) Hieronder zie je natuurlijk een haai. Maar welke haaisoort is het precies?
Zijn naam heeft zelfs iets met Meerlo te maken

Antwoord:Voshaai of zeevos
Thresher shark

6) Welke kleurrijke zeebewoner zie je hier?
Bij de eerste indruk denk je dat het een leuk diertje is, maar deze kan
zelfs erg gevaarlijk zijn. Hij kan nl. met een van zijn poten, met de
snelheid en kracht van een kogel uithalen.

Antwoord:
Bissprinkhaankreeft

of

Mantis shrimp
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Categorie: 03 Natuurlijk

7) En dit is misschien wel een van de
mooiste die in de tropische
wateren voorkomt. Nu zijn we echter
niet op zoek naar de juiste naam,
maar in welke zee/oceaan zwemt hij
nu rond waar hij oorspronkelijk niet
thuis hoort.

Antwoord: De koraalduivel is een tropische vis die oorspronkelijk alleen in de wateren
van de Indische en Grote Oceaan voorkwam, maar vermoedelijk door uitgezette
huisdieren ook in de Caribische Zee en Noord-Atlantische kust van de Verenigde Staten
zijn terechtgekomen. Hier vormen ze een groot gevaar voor andere vissen aangezien de
koraalduivel alle jonge vissen eet. Er zijn zelfs speciale programma's opgesteld om dit
dier te bejagen in de gebieden waar hij van oorsprong niet thuishoort of roofdieren zoals
de grouper en barracuda te 'trainen' om de koraalduivel te bejagen

8) Normaal wordt de mais door een maiskneuzer geoogst. Echter afgelopen
jaar was het daar op sommige plekken te nat voor. Dus heeft deze
eigenaar het oogsten maar aan een aantal paarden overgelaten. Noem de
locatie in Meerlo van deze maisplak?

Antwoord: Als je de
De Stendert op rijdt
bij zaal het brugeind.
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Categorie: 04 Logo’s
Hieronder een 8-tal logo’s, althans een deel van het originele logo.
Het zijn bedrijven en verenigingen in Meerlo, weten jullie ze allemaal te
ontraadselen?
Voor ieder goed antwoord zijn 10 punten te verdienen.

1) Budoteam Meerlo-Wanssum

2) Rosa Mundo, Mooren rozen

3) E.M.S.

4) Philipsen Siloreparatie

5) Yoga SanJoca

6) Kogu
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Categorie: 04 Logo’s
7) Vakantie Meerlo

8) Kantoor Wagemans
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Categorie: 05 Muziek
1) De boerenrockband Normaal heeft ooit tijdens het jubilieum van SV
Meerlo opgetreden in Meerlo. Dat was een legendarisch concert!
Ze deden nog iets
opmerkelijks in Meerlo
die dag. Wat deden zij
nog meer in Meerlo?

Antwoord: Opening van het nieuwe speelterrein aan de Margrietstraat;
touwtrekken met de meerlose jeugd

2) In OJC Merlin treden regelmatig artiesten op. Wat is de naam van de
band die nog steeds hits scoort in de Nederlandse Top 100, die nog niet zo
lang geleden optrad in OJC Merlin? In welke videoclip zijn opnames bij
soos Merlin verwerkt?

Naam band: Kensington
Titel nummer clip: Let it Go
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Categorie: 05 Muziek
3) De klassieker Bohemian Rhapsody van Queen is een van de
meesterwerkjes uit de popmuziek. Toch vonden singlekopers in de jaren
70 een ander nummer beter. Welk nummer verdreef Queen van de 1e
plaats in de hitparade?
Antwoord: Volgens singlekopers in de 70s, was ‘Willempie’ leuker dan ‘Bo Rhap’. De
klassieker van André van Duin verdreef ‘Bohemian Rhapsody’ van de eerste plek in de
hitparade, tegenwoordig Mega Top 50, op 31 januari 1976.

4) In het jaar 1846 is onze kerk voor het eerst van een orgel voorzien. In
welk jaar is het huidige kerkorgel geïnstalleerd in de Joannes de
Doperkerk in Meerlo?
Hoeveel pijpen telt dit kerkorgel?
Jaar: De Gebr.Vermeulen (Weert) plaatsten in 1951 een nieuw tweemanuaals
orgel
Aantal orgelpijpen: 814 pijpen van 3 cm – 3 meter

5) De carnavalsvereniging in Meerlo heeft ooit een cassette uitgebracht met
een heel aantal Meerlose carnavalsliedjes.
In welk jaar is dit cassettebandje uitgekomen en waar hebben de opnames
plaats gevonden?
In welk jaar: In 1990
Waar: bij Studio Jan Theelen in Munstergeleen
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Categorie: 05 Muziek

6) Het is in 1981, één van de bestverkochte singles van het jaar:
'Tainted Love' van het Britse duo Soft Cell. Tekst en muziek zijn niet
door de band zelf geschreven. Wie
schreef het origineel van dit
nummer? En voor welke band was dit
oorspronkelijk bedoeld?
Soft Cell heeft het nummer niet zelf
geschreven. Zowel de tekst als de muziek komen uit
de pen van ene Ed Cobb, een Amerikaanse
liedjesschrijver en artiestenmanager. Begin jaren 60
schrijft hij 'Tainted Love' voor de door hem
gemanagede meidengroep The Standells, maar de
dames vinden het maar niks. Hij slijt de
Motownachtige compositie bij soulzangeres Gloria
Jones, die ook te horen is op platen van Neil Young
en Ry Cooder. Het eindigt als B-kantje van haar
single 'My Bad Boy's Comin' Home'.

7) Wat was de titel van het slotlied dat de ouders zongen voor groep 8 van
basisschool Megelsheim in 2014? Wie is de originele artiest die er enkele
jaren eerder een hit mee scoorde??

Titel: “Kijk nog eens terug”
Originele artiest: (Cup Song Anna Kendrick in 2012)

8) Welke band is in 1991 in Meerlo opgericht en op welke landelijke
uitgebrachte Cd is een van hun nummers opgenomen?

Welke band: Noisy Stuff – Wisdom (Track15)
Cd: Verzamel-CD: Various – Hollandse Herrie Label: Windmill Records WM00197
Released: 1997
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Categorie: 06 Wereld en Mieëlders nieuws
1) In de 21e eeuw gaan de technologische ontwikkelingen op het gebied van
internet als een trein, echter ontstond de eerste internet verbinding tussen
Nederland en VS al halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw.
Wat kostte een internetverbinding in 1986 per minuut, in guldens?
Antwoord: ƒ 4,50 per minuut

2) Wat hebben deze hamer, OJC Merlin, en een nieuws artikel met elkaar te
maken?
Antwoord: Het nieuws artikel gaat over dat de jongeren van
OJC Merlin de handen uit de mouwen steken om een lang
gekoesterd verenigingsgebouw te verwezenlijken. Tijdens de
opening van dit gebouw viel het oog van de verslaggever op de
prijzenkast. Hierin hing de zwaar gehavende klauw hamer. Sjaak
Thiesen “Meerlose Hos” heeft de hamer gebogen tijdens een
poging om een vijfduims spijker uit een balk te verwijderen.
Het gaat hier over de oude houten soos aan de Mgr.
Jenneskensstraat
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Categorie: 06 Wereld en Mieëlders nieuws

3) Op een zondagmiddag in 1934 ontstond er brand in de kerktoren van Meerlo.
De spits brandde geheel af, zodat nog slechts het afgeknotte gedeelte
overeind stond.
Wat was de oorzaak van de brand?
Antwoord: blikseminslag

4) Wie wordt er op de foto hiernaast afgebeeld?

Antwoord: Vladimir Poetin als kind
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Categorie: 06 Wereld en Mieëlders nieuws
5) In welk straat van Meerlo vind je dit
natuurverschijnsel, en wat is dit?
Waar:op de keuter, in de eerste
bocht vanuit de Hogenbos

Wat: Bron met ijzerhoudend water

6) Hoe oud is de oudste ansichtkaart van Meerlo?
Antwoord: de oudste ansichtkaart van Meerlo is van 1895 dus 122 jaar oud
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Categorie: 06 Wereld en Mieëlders nieuws

7) Wie heeft dit leermiddel, welke hier
rechts is afgebeeld, bedacht?

Antwoord:
Rekenhand van Juffrouw Heymans

8) De jongerensoos in Meerlo heeft al lang de naam “Merlin”. Waar komt de
naam Merlin vandaan? En wie heeft de naam bedacht?

Oorsprong:Genoemd naar de methologische figuur Merlin, de
de druide van King Arthur

Bedenker: Hans van Hout
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Categorie: 07 Amusement (TV en Film)
1) Hoe heten onderstaande acteurs? Ze waren dus als kind al actief voor de
camera maar nu nog steeds.

Antwoord: Leonardo DiCaprio

Antwoord: Jodie Foster

Antwoord: scarlet Johansson

Antwoord: Neil Patrick Harris
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Categorie: 07 Amusement (TV en Film)
Als je vragen gaat stellen over amusement (TV en Film) dan mogen er natuurlijk
geen vragen ontbreken over de bekendste geheim agent die we hebben.
Bond dus …….……

James Bond

2) Welke bewering(en) is/zijn juist over het boek “On Her Majesty’s Secret
Service”?
a. James Bond wordt door M van “Operation Bedlam” gehaald
b. Tracy wordt bedolven door een lawine
c. James Bond wil zelf stoppen met “Operation Bedlam”
d. Hierna volgde “Diamonds are Forever”

Antwoord: C

3) Wat is de echte naam van onderstaande acteur en uit welke film komt
deze foto?
Naam: Richard Kiel in de rol van Jaws in Moonraker.
Film: Moonraker Hij speelt ook in de Spy Who Loved Me, maar dat is dus niet goed
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Categorie: 07 Amusement (TV en Film)
4) Wat is het merk, type en kenteken van de auto die James Bond als eerste
bestuurd wanneer hij in de bahama’s aankomt in Casino Royale (2006)?
Antwoord: Merk: Ford; Type: Mondeo (2,5 liter ST); Kenteken: 161239

5) Meestal gaat de aandacht in een film naar de acteurs of dieren die een rol
in de film spelen. Maar af en toe krijgt een voorwerp ook veel aandacht.
Bijvoorbeeld in de film…………………….. gaat er nogal wat aandacht naar een
bal, die in deze film ook nog de naam Wilson heeft gekregen.
Over welke film hebben we het hier?
Wie speelt er, (naast de bal) de hoofdrol in deze film?
Film: cast away
Acteur: Tom Hanks

6) Deze vraag gaat over een film uit 2007, maar desondanks is het eigenlijk
al een klassieker. The Bucket list met de 2
steracteurs Morgan Freeman en Jack
Nicholson.
Samen werken ze in deze film een Bucket
list af. Wat is de laatste “Bucket” die Carter
op deze lijst zelf doorstreept ?
Antwoord: Laugh until i cry
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Categorie: 07 Amusement (TV en Film)
7) In de film waar we nu naar op zoek zijn wordt zgn. uit de doeken gedaan
hoe de smiley face is ontworpen.
In dezelfde film ontmoet de acteur ook een aantal presidenten van
America (natuurlijk door de regisseur er netjes tussen geknipt en
geplakt).
Welke film is dit?
En welke presidenten heeft hij ontmoet? Noem ze allemaal.

Film: Forest Gump
Presidenten:

John F. Kennedy
Lyndon Johnson
Nixon

8) Hieronder een aantal kreten.
 13 jaar
 Oorlog
 Geadopteerd
 James
Waarnaar refereren we hier?
Wie is de regisseur?

We bedoelen hier: Ageless Friends

Regisseur: Marijn Poels
Prijs Golden Award van de 'International Independant Film Awards'.
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Categorie: 07 Amusement (TV en Film)

25 maart

Halfvastenbal | CV de Vöskes

17 april

Ouder-Kind Toernooi | Set Up

7 mei

Slotdag | SV United

28 mei

Mudcross | SV United

27-30 mei

Kermis

3 juni

Meulebèèktoernooi | SV United

4 juni

Dauwtrappen | Set Up

2-4juni

Ruiterfestijn | Rijdt met Beleid

09 juni

Bedrijven Beach toernooi | Set Up

11 juni

Jeugd Beach toernooi | Set Up

18 juni

Open Beach toernooi | Set Up

25 juni

Meedoen in Meerlo | Dorpsdagactiviteit

1 oktober

Grote rommelmarkt | CV de Vöskes

18 november

Mieëlderse Popkwis | Lustrum 5 jaar

13 december

Kerst-in | Samenwerkende Ondernemers Meerlo

10 maart 2018

IQuizut 2018 ???
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Categorie: 08 Meerlo vroeger en nu

1) Tijdens de processies die door Meerlo trekken, wordt er altijd een
processiehemel gedragen waaronder mijnheer pastoor loopt.
Wanneer is de processiehemel, die momenteel gebruikt wordt, gemaakt en
wie hebben dit ‘monnikenwerk’ voor hun rekening genomen?
Jaartal: 1982
Gemaakt door:
1. Mevrouw Verstraaten
2. Mevrouw Rutten
3. Mevrouw Noy
4. Mevrouw Peters
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Categorie: 08 Meerlo vroeger en nu

Een straatnaam is een
woord om wegen (straten,
lanen, allees, enzovoort)
te kunnen aanduiden. Het
wordt in veel landen
gebruikt voor het
adresseren van post.

2) Waar komen de volgende straatnamen vandaan? Of wat betekenen deze
namen?
Den Staeling Uit het meetboek van Adam Blum van 1743 blijkt dat de
feitelijke naam Den Haeling is. Bij invoering van deze straatnaam heeft men
een fout gemaakt. De letter “H” heeft men gelezen van St
Mgr. JenneskensstraatVoor 1965 heette deze straat Megelsumseweg.
Nog tijdens zijn leven werd deze straat op instignatie van burgemeester Rene
Dittrich, vernoemd naar P.J.M. Jenneskens (1891 – 1980), zijn geboortehuis
heeft huisnummer 9. Hij was vele jaren directeur van het katholiek vrouwelijk
jeugdwerk; pastoor-deken van Maastricht van 1954 – 1964; ere-kannunnik
van het kathedraal kapittel; geheim kamerheer en huisprelaat van de paus
Van Hatzfeldstraat Deze straat is genoemd naar het geslacht van
Hatzveldt-Wildenberg (1674-1754) waarvan Edmund Floris Cornelis de eerste
heer van Meerlo uit dat geslacht werd. Deze was keizerlijk luitenant,
veldmaarschalk, keurvorstelijk minister, gouverneur van Dusseldorf, heer tot
Weisweiler en Pallant, Schonstein, Wagendorf, Overbach, Guttinghoven,
Nerten, Bovenbergh en Bongarden. De laatst gebiedende heer van Meerlo
was Karel Eugenius Innoentius Lodewijk, graaf van Hatzfeldt-Wildenberg
(1774 – 1799)
Den Bogerd Bogerd betekent boomgaard

Dellekamp Delle betekent dal. Kamp is afgeleid van het latijn campus.
Dellekamp betekent dus veld- of dalkamp
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Categorie: 08 Meerlo vroeger en nu
3) Welke (oud?) Meerlonaar en Ald Prins van CV de Vöskes heeft het MAF
centrum in Maasbree mee opgericht?

Antwoord: Oud Prins Vic I Geurts

aan dovemans deur kloppen, dát doet de deur dicht, de deur platlopen, de
stok staat achter de deur, een open deur intrappen, een stok achter
de deur zijn, iemand de deur wijzen, iets de deur uit doen, met de deur in
huis vallen, voor zijn eigen deur vegen

4) Waar (adres) zijn de volgende 6 foto’s genomen?
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Categorie: 08 Meerlo vroeger en nu



Adres deur 1: Cocq van Haeftenstraat 33a



Adres deur 2: Pescheg1 (of 1a)



Adres deur 3: Hoofdstraat 75a



Adres deur 4: Hoofdstraat 47



Adres deur 5: Hoofdstraat 87



Adres deur 6: Tienrayseweg 2

5) Hoeveel straatnamen beginnen met de
letter K in Meerlo?
(wel een / niet een voorvoegsel maakt
niet uit)

Aantal:Keuter-keuterseweg-kellenaersstraat-kievit-korteboskortenboszijweg-kekhofwegje-katersweg-katerstraat
= 9
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Categorie: 08 Meerlo vroeger en nu
Een bijnaam is een breed bekende, niet-officiële naam, van een persoon, een groep
van personen of een zaak. Een bijnaam kan voor de drager zowel een positieve als
een negatieve connotatie hebben. Als het negatief is, wordt de bijnaam
een spotnaam genoemd. De bijnaam wordt dan al snel ervaren als een scheldwoord.
De naam kan vervolgens toch een eigen leven gaan leiden en dan weer gezien worden
als een min of meer eervolle geuzennaam. Als de bijnaam positief is, wordt het
een koosnaam.

6) Noem de naam van de (oud) Meerlonaar met onderstaande bijnaam, en de
reden van deze bijnaam?
Keut: Gerry Custers

Was altijd bruin vandaar de verwijzing naar Keut(el)

Grocky: Peter Reijntjes

Door een vriend zo genoemd in de soos na een
neusoperatie. In het dialect is dat Gok, later verbastert
naar Grocky (Bron Neve de Lien’

Moes: Bart Kerstjens

Een zondagmorgen, met de trein naar een wedstrijdje PSV
uiteraard een ‘aantal’ blikjes bier voor onderweg. De

vorige dag flink ‘op de lappen’ geweest. Op een gegeven
moment kon Bart de hoeveelheid bier niet meer
verwerken. Hij zei tegen zijn mede reizigers ‘Ik heb der
moes an’. En tadaa. De bijnaam was geboren
Haas: Martijn Mooren

Verzonnen door grote Sjaak (Thiesen) in de soos. Eerst
was het Andre Hazes, daarna Hazes, nu haas (Bron Neve
de Lien

Tummel: Henk Peters

zei altijd tummelen ipv timmeren

Benco: Wilbert Coenders

Wilbert voetbalde in de D’tjes. Frans de Koning was
coach, voor de wedstrijd was het ontbijt het
gespreksonderwerp. Wat had iedereen gegeten en/ of
gedronken? Wilbert dus melk met Benco. Vanaf die dag
was het voor Frans en voor de rest van Mieeldere Benco
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7) Voor de kerk staat een eerbetoon aan alle Meerlose soldaten die zijn
uitgezonden naar het voormalige Nederland-Indië.
Door wie is het monument met een torso van Herman Linskens gemaakt?

Antwoord: Kunstenares Carmen
Lúschen

8) In welke straat in Meerlo stond deze woning?
Hoe noemt men deze straat ook wel?

Straat: Dorpbroekstraat
Oftewel: (P-straat)
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Categorie: 09 Sport

1) Over welke voetbalwedstrijd en in welk jaar gaat het onderstaande?
50ste minuut Neeskens 1-0
65ste minuut Cruijff
2-0
Scheidsrechter
Kurt Tschenscher (West-Duistland)
Toeschouwers
54.000 (uitverkocht)

Wedstrijd: Nederland-Brazilie (1974) ½ finale WK Voetbal
Jaar:1974

Nee, ik ben die tennisser uit de Wimbledon-finale met die streaker'', zegt
Washington, doelend op Melissa Johnson, de 23-jarige studente die voorafgaand
aan de wedstrijd poedelnaakt voor de twee finalisten langs huppelde. ,,Soms weet
men mijn naam niet eens meer, maar dát herinnert iedereen zich."

2) Welke Nederlander won ooit de finale van een Grand Slam toernooi door
een zege op Malivai Washinton? En in Welk jaar was dit?
Antwoord: Richard Krajicek (Wimbledon 1996)
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Jaar: 1996

Categorie: 09 Sport
3) Hieronder een foto collage van 4 Meerlonaren. Wie zijn het en wat hebben
ze gemeen? En wie horen er niet thuis in deze categorie?

Wie: Mauk Wagemans – Marcel de Groot – Rob vd Heijden- Noud Janssen

Met elkaar gemeen:allemaal voorzitters
Horen hier niet thuis: Mauk Wagemans – Noud Janssen
(geen voorzitter van een sportvereniging)
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Een van oorsprong Japanse zelfverdedigingskunst, die rond 1882 werd ontworpen
door Jigoro Kano. Het woord betekent 'zachte weg', waarbij het woordje do (weg)
verwant is aan tao en naast de betekenis 'manier' ook de connotatie heeft van
'levenspad'. Een beoefenaar van het judo heet een judoka. Judo is een sport die
wereldwijd beoefend wordt en tevens een olympische sport is.

4) A) Welke Nederlander werd als eerste niet Japanner wereldkampioen
judo?
Ga naar www.IQuizut.nl categorie sport, en volg de instructies.

Antwoord: A)
B)
C)
D)

Anton Geesink
opdracht was een foto
ei-ei dag
meedoen in Meerlo (dorpactiviteit)

Meerlo is sinds september 2016, 2 inwoners rijker met een
Nederlands kampioens titel op zak, dit in een niet alledaagse sport.
Een van beide kampioenen heeft zich in zijn sport verleden reeds meerdere
malen gekwalificeerd voor deze Nederlandse kampioenschappen.

5) A.Wat is het aantal malen, dat de persoon die we hierboven beschrijven,
op podium heeft gestaan?
B. Hoeveel trainings uren maakt deze persoon gemiddeld per maand, om dit
niveau te behalen en te handhaven?
C. Hoe heten beide Meerlonaren?
Antwoord A.: 3x podium
Antwoord B.: 12 uur week is 52 uur p/mnd
Antwoord C.: Rick Verbruggen - Ivo Janssen
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6) Bij SV Meerlo is het 2 voetballers gelukt om meer dan 100 doelpunten te
maken in het 1ste team. Wie waren dit en hoeveel doelpunten scoorden zij
samen?

Namen: Reinold Wiedemeyer en Peter Van Osch

Aantal doelpunten:resp. 111 en 106

In 2016 bestond volleybalclub Setp Up 50 jaar.

7) Wie was de langstzittende voorzitter van Set Up? En wanneer (jaartal en
datum) is volleybalclub Set Up opgericht?
Voorzitter: Harrie Peters (Swolgen) van seizoen 1966/1967 tot 1989/1990
Jaartal en datum: 27 mei 1966
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8) Op welke datum, in welk jaar is Rijdt met Beleid Meerlo opgericht?
Datum: 6 juni 1931 (Bron Facebook)
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Categorie: 10 Hersenbrekers
1) We geven hieronder 2 gps coördinaten. Met behulp van deze 2 punten op
de landkaart kun je een evenwijdige driehoek maken. De derde gps
coördinaat, die in Meerlo uitkomt, zoeken we.
Wij zijn op zoek naar de locatie in Meerlo, dat is het juiste antwoord.
Gps N 51° 30' 31.698''O 6° 4' 22.843''
Gps N 51° 31' 4.058''O 6° 4' 28.271''

Locatie in Meerlo: Constantijnstraat 1-2

2) Wat is de leeftijd bij elkaar opgeteld van de organisatoren van de IQuizut
op de peildatum 11-3-2017?

Antwoord: 248

Het brailleschrift wordt door zwaar slechtzienden en blinden gebruikt; het is
dus een blindenschrift. Dit schrift werd door de Fransman Louis Braille in
1825 ontworpen en werkt op basis van puntencombinaties die achteraan op
het papier geperst worden. Zo worden zij als een reliëf door de vingertoppen
afgetast.
Hieronder een zin in braille. Wat staat hier?

3) Hieronder een zin in braille. Wat staat hier?

⠙⠊⠞ ⠊⠎ ⠑⠑⠝ ⠇⠁⠎⠞⠊⠛⠑ ⠧⠗⠁⠁⠛ ⠧⠁⠝ ⠙⠑
⠉⠁⠞⠑⠛⠕⠗⠊⠑ ⠓⠑⠗⠎⠑⠝⠃⠗⠑⠅⠑⠗⠎
Antwoord:Dit is een lastige vraag van de categorie hersenbrekers
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Categorie: 10 Hersenbrekers
4) Een miljonair komt te overlijden en zijn vermogen wordt verdeeld onder
zijn 3 zonen. Om ruzie te voorkomen heeft de miljonair alles netje
beschreven in zijn testament. En de verdeling loopt dan ook op rolletjes
totdat ze bij de autoverzameling van de miljonair aan komen. Hij heeft 17
auto’s in de garage staan. Voornamelijk clasics: Chevrolet Bel-Air, Ford
Model T, Dodge Charger, Ford Deuce Coupe, een 1949 Ford etc. Volgens
het testament krijgt de oudste de helft van zijn auto’s. De middelste zoon
krijgt 1/3 en de jongste krijgt dan nog 1/9. Echter dit stuit op grote
problemen, ondanks het feit dat alles goed geregeld was. De oudste krijgt
de helft van de auto’s, echter 17 auto’s zijn niet door 2 te delen,
hetzelfde geld voor de middelste enz. Hier krijgen de 3 broers een
enorme ruzie over. Ze staan buiten, voor de garage met alle auto’s, hier
nog flink over te bakkeleien toen de buurman voorbij kwam rijden die op
weg was naar zijn huis. De buurman, die heel vaak bij de miljonair op de
koffie kwam, kent de 3 broers natuurlijk erg goed. Het is als het ware
bijna familie, en de 3 broers noemen hem ook altijd ome Huub. Ome Huub
ziet dus dat er iets mis is. De 3 broers hebben eigenlijk nooit ruzie met
elkaar en hij besluit om te gaan kijken wat er aan de hand is. Hij hoort het
verhaal aan en zegt hun te helpen met de verdeling van de auto’s.
Hoe gaat de buurmand (ome Huub) dit probleem oplossen?
Antwoord: Ome Huub geeft zijn auto af en daarmee komt het totaal op 18.
De oudste krijgt de helft 18/2=9 auto’s
De middelster krijgt 1/3 18/3=6 auto’s
De jongste krijgt 1/9 18/9 = 2 auto’s
in totaal zijn er 17 auto’s verdeeld en ome Huub neemt zijn eigen auto weer mee
terug.
5) Hoe krijg je onderstaande som kloppend, door zo weinig mogelijk lucifers
te verplaatsen?
Geef aan hoeveel lucifers je verplaatst hebt en vermeld ook de oplossing.

I +X I = X
Antwoord: géén lucifers verplaatsen maar ga zelf aan de ander kant van de som staan en de
som klopt weer. Of leg de lucifers op een blad papier en draai het papier om . Maar dan zou je
kunnen zeggen dat je alle lucifers verplaatst. Dus loop gewoon om de tafel heen en voilà.
X = IX + I
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Categorie: 10 Hersenbrekers
6) De IQuizut groepen moeten vanavond een geheime opdracht invullen.
IQuizut groep …. zit precies twee kilometer van de locatie af waar ze
denken dat de geheime opdracht is. Ze kunnen het zich niet veroorloven
om te laat te komen want de deuren gaan op tijd dicht. Dus besluiten ze
dat de gelukkige met de auto gaat. Als deze deelnemer van de groep
vertrekt vanaf hun locatie, kijkt hij op de klok en ziet dat hij gemiddeld
30km per uur moet rijden om op tijd te kunnen komen bij de gevonden
locatie. Moet dus makkelijk lukken. Hij heeft echter pech: de hele eerste
kilometer rijdt er een tractor voor hem. Hierdoor kan hij slechts 15km
per uur rijden. Na precies één kilometer kan hij de tractor inhalen en
geeft hij vol gas. Hij heeft een oude auto die maar een topsnelheid heeft
van 90km per uur. Komt hij nog op tijd om deel te nemen aan de geheime
opdracht?
Antwoord: Nee. Als hij bij zijn vertrek gemiddeld 30km per uur moet rijden, dan betekent dat
dat hij 4 minuten de tijd heeft om bij de geheime opdracht te komen: als je 4 minuten lang aan
30km per uur rijdt, dan leg je 2 km af. Hij rijdt 1 km lang maar 15km per uur, wat betekent dat hij
4 minuten doet over die eerste kilometer. Daarna moet hij nog een kilometer afleggen, terwijl de
4 minuten om zijn

7) Hieronder zie je diverse sommen staan. Echter we hebben de cijfers
vervangen door letters. Nu de taak aan jullie om deze letters weer terug
te veranderen in cijfers. Als je alles op de juist manier invult dan kom je
rechtsonder (AKQ) op de uitkomst waarnaar we naar op zoek zijn. We
geven een letter cadeau K=1.

Antwoord: AKQ = 315
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Categorie: 10 Hersenbrekers
8) Hieronder zie je een vierkant met twee cijfers. Kun jij het vierkant
verder invullen?
De cijfers 1 tot en met 7 dienen d.m.v. een paardensprong (zoals bij
schaken) ingevuld te worden. De cijfers 8 tot en met 16 schrijf je
zodanig in de overgebleven lege vakjes dat de som van elke rij en de som
van elke kolom dezelfde waarde bevat.

Er zijn meerde oplossingen, hieronder hebben we er een afgebeeld. Maar
de som horizontaal en verticaal is altijd 34.
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Categorie: 11 Bourgondisch / Culinair
1) Op welke datum en hoe laat werd restaurant “Gewoon Bourgondisch” in
Meerlo geopend en wie deed de heropening ?

Datum:vrijdagavond 12 april
Hoe laat:18.30 uur
Wie: Kees van Rooij

2) Waar komt de naam Bourgondisch vandaan en wat betekend deze ?

Oorsprong: Germaanse taal / Oost-germaanse taal
betekenis: Overvloedig / Uitbundig / Van het leven genietend / zwierig

3) Wie heeft dit schilderij geschilderd en wat betekent dit? In welk jaar
werd dit schilderij geschilderd?

Schilder: Pieter Bruegel
Betekenis/onderwerp: Bourgondish carnaval
Jaartal: 1559
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Categorie: 11 Bourgondisch / Culinair

4) Wat zit er allemaal in een gewoon wit brood?
Antwoord: je hebt 4 dingen nodig om een
gewoon brood te maken:
1 bloem/meel
2 water
3 gist
4 zout

5) Benoem minimaal 4 ingrediënten van dit gerecht, welke je hieronder op de
foto ziet staan?

Ingrediënten:
bloemkoolschotel-met-kerriesaus
600 gr bloemkool in roosjes
8 plakken spek
10 tomaatjes
peterselie
1 portie kerriesaus
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Categorie: 11 Bourgondisch / Culinair

6) Het eenvoudigste borrelnootje, is er
een met een wit laagje. Wat zit er
vooral in dit laagje en hoe werd het
eerste type genoemd ?

Ingrediënt:
waar vooral veel knoflook in zit.
Oorsponkelijke naam:
Oorspronkelijk werd dit eerste type
sjanghainootje genoemd

7) Hieronder een opsomming van een aantal ingrediënten waar je soep van
kunt maken. Hoe heet deze soep?
1 eetlepel boter
1 liter bouillon
Halve rode paprika
Antwoord:romige
1 eetlepel olie
zuurkoolsoep met ui
1 theelepel kerrie
versgemalen peper en zout
500 gram zuurkool
¼ liter slagroom
2 uien
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8) Er wordt natuurlijk ontzettend veel reclame gemaakt voor eten en snacks.
Hieronder een fragment uit een reclamefilmpje. Uit welke reclame komt
deze afbeelding?

Antwoord: Duyvis Borrelnootjes reclame - YouTube
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Categorie: 12 Verkeer
1) U staat hier met pech en heeft uw
waarschuwingslichten aan. Moet u nu uw
gevarendriehoek plaatsen?
Antwoord: Nee Indien u uw
waarschuwingslichten gebruikt, bent u
niet verplicht een gevarendriehoek te
plaatsen. Indien u op een overzichtelijke
plaats of snelweg staat, is het wel aan te
bevelen.
Een benzine tankstation heeft Meerlo niet meer.
Maar de moderne variant wel!

2) In welk jaar is de 1e openbare laadpaal voor elektrische auto’s in Meerlo
geplaatst? En waar staat deze?
Jaar: 31 augustus 2012
Plek: op het pleintje bij Oud Meerlo
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3) Je wilt op de rotonde linksaf (driekwart rond). Moet je nu al richting
aangeven?

Antwoord: Nee, Wettelijk moet u
alleen richting aangeven bij het
verlaten van de rotonde. Het is echter
aan te bevelen wel richting aan te
geven omdat u hiermee duidelijkheid
verschaft aan uw medeweggebruikers.
4) Ooit zullen er woningen gebouwd worden naast de sporthal tussen de
Leeuwerik en de Julianastraat. Hoe gaat de toekomstige verbindingsweg
heten tussen de Julianastraat en de Leeuwerik in dit nieuwe bouwplan?
Antwoord: De IJsvogel
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De Pieterpad route loopt al jaren door Meerlo.
De route is wel eens gewijzigd.

5) Welke 2 delen van het parcours, in Meerlo, zijn nu anders dan voorheen?
Antwoord: Routewijziging Etappe Vierlingsbeek - SwolgenKaart 24, blz 79
Datum wijziging: 27 februari 2010 De route door Meerlo is iets gewijzigd
en loopt iets meer achter het dorp langs. Richting Noord – Zuid kaart 24,
blz 79, regel 20 Daarna weer rechtsaf en dan linksaf de hoofdweg
vervolgen. Na huisnr. 39 linksaf, Mgr. Jennekensstraat.Eerste rechts,
Dorpbroekstraat. Deze uitlopen tot vlak voor het einde waar u linksaf
Hogenbos inslaat. Bij de eerste weg links, Keuter, ligt punt
Routewijziging Etappe Vierlingsbeek - SwolgenKaart 25, blz 101
Datum: 11-10- 2016 De route tussen Meerlo en Swolgen is aangepast en
verloopt nu langs de Grote Moolenbeek en via Tienray naar Swolgen,
waardoor de route nu merendeels onverhard is geworden.
6) Onder en langs het Meerlose wegennet
ligt een wirwar van kabels en buizen
voor gas, riolering, stroom, telefoon,
internet, water en veeel meer!
Hoeveel meter stroomkabel van het
elektriciteitsnet ligt er ondergronds
langs de weg in Meerlo (peildatum zomer
2016)?
Antwoord: 51000 Mtr
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7) Deze combinatie van verkeersborden staat op een locatie in Meerlo.
Waar in Meerlo kun je dit verkeersbord zien
staan?

Antwoord: Bij Anneke en Pascal Vissers
voor de deur. Op de hoek Heesweg – Over
de Beek.

8) Wat is de maximum snelheid als je onderstaand bord gepasseerd bent?

Antwoord: 15 km
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Categorie: 13 Meerlose ondernemers

Iedereen is blij met de ondernemers die we gelukkig nog steeds in Meerlo hebben.
Ondernemers die er ook mede voor zorgen dat de leefbaarheid in Meerlo hoog
blijft.Hoe goed kennen we deze ondernemers nu eigenlijk?

1) Welk woord staat er op een schap boven een meubel gemaakt door KOGU
Interieurmaatwerk?

Antwoord: Kerst

2) In welk jaar is de zilvervos die in Café oud Meerlo hangt, uitgereikt?

Antwoord: 2000

3) Welke lichtbak hangt er aan de winkel van Peters Textiel?

Antwoord: Ten Cate
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4) Wat zijn de openingstijden van de apotheek Maasdorpen?

Antwoord:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 t/m 12.00 uur

5) Op welke dag kosten 10 zachte bolletjes bij bakker Maison Lambi geen
€ 4,10 maar € 3,50?

Antwoord: Donderdag

6) Welke namen zitten verweven in de bedrijfsnaam Just Be Fit?

Antwoord:
De eerste 2 letters van Just zijn van
Juriën
De eerste 2 letters van Be zijn van
Beterams
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7) Welk FSC-keurmerk nummer wordt er toegepast voor het plaatmateriaal
voor de overkapping in aanbouw door Ro-klus?

Antwoord: C 013874

8) Kyono Fashion ging in september 2016 online. Op welke evenementen
heeft Kyono Fashion gestaan in 2016 en wat is de naam van het rode
jurkje dat Jessy draagt op de visitekaartjes en flyers?

Evenementen: Herfst Fair Evenementenhal Venray - Winterfair
Evenementenhal Hardenberg- Kerst-Inn Meerlo
Naam jurkje: Lady in Red

9) Voor welke 5 gebieden op persoonlijk vlak, kun je terecht voor advies en
coaching bij Welzijnspraktijk Vita Nova?
Antwoord:
Gewichtsbeheersing
Fit en Gezond leven
Optimale sportprestaties
Uiterlijke verzorging/Beauty
Starten als Welzijnscaoch/Lifestyle
Coach
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10) Op welke pagina van de website van ’t Brugeind staat deze foto (de foto
met de duif) afgebeeld?

Antwoord: Memorial

11) Als Bloemsierkunst Anneke gerecycled glas verkoopt, welke kleur heeft
dat glas ?
Antwoord: Groen

12) Wat is het maximaal aantal zonnepanelen dat Elektro Kusters in 2015 op 1
project geplaatst heeft?

Antwoord: 144
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Cocq van Haeftenstraat 5
5864 BA Meerlo
Tel: 06 48252643
Bruijstenjoost@hotmail.com
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Categorie: 13 Meerlose ondernemers

Hoofdstraat 20a Meerlo
Tel: 0478 691550
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Categorie: 14 Slotopdracht

Op deze slotavond vindt een afsluitende opdracht plaats.
Deze opdracht is een actieve teamopdracht waarbij
logisch denken en samenwerken de belangrijkste
ingrediënten zijn. Voor de twijfelaars: Je wordt er niet
vies van en er is ook geen fysieke kracht nodig om de
opdracht tot een goed einde te brengen!
De Joker is bij deze opdracht niet inzetbaar.
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Eindopdracht
Prijsuitreiking
achtergrond muziek van DJ ?
Kortom: spanning en gezelligheid
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