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 op 7 maart tussen 23.00 uur en 23.30 uur
2020 bij zaal ‘t Brugeind ingeleverd worden.
Hoe moet dit gebeuren?
 Leg alle bladzijdes van het vragenboekje op de juiste volgorde, zoals
je het ook ontvangen hebt.
 Het vragenboek inleveren in de tas waarin deze bij afhalen zat.

-

-

-

-

We hebben voorin het boek, een categorie kids opgenomen, de punten van
deze vragen tellen mee bij de corresponderende categorie die hieronder
opgesomd zijn.
Er zijn 14 categorieën. Te weten:
Categorie
Vragen Max punten
01
Geheime opdracht (geen joker toegestaan)
geheim 100
02 Van alles en veul mieër
8
80
03 Natuurlijk
8
80
04 Logo’s
8
80
05 Muziek
8
80
06 Mieëlderse minse
8
80
07 Amusement
8
80
08 Oude ambachten
8
80
09 Sport
8
80
10
Hersenbrekers
8
80
11
Bourgondisch / culinair
8
80
12
Transport
8
80
13
Meerlose ondernemers
11
80
14
Slotopdracht (geen joker toegestaan)
1
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.
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Spelregels:
-

-

-

-

De uitslag van IQuizut 2020 wordt bekend gemaakt tijdens de inmiddels
tradionele spannende slotavond/prijsuitreiking. Deze vindt plaats in Café zaal
‘t Brugeind op zaterdag 14 maart 2020.
Let op! 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 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
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01 Geheime opdracht

Kies 1 teamlid:
Stuur hem / haar naar…..

Hints over opdracht:

* Weet je niet waar je moet zijn bel: 06 - 10 60 27 89.
Hier kun je 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.
P.s. NIET met de auto komen, er zijn nl. geen parkeermogelijkheden.
Dus met de
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IQuizut KIDS
Ook dit jaar hebben we een apart gedeelte gemaakt voor de Kids. Onderstaande
vragen zijn voor de kids. Wij hebben uit elke categorie ’n vraag.
Heb je geen kids in de groep dan wel gewoon deze vragen beantwoorden. De punten
voor deze vragen worden bij de betreffende categorie opgeteld en doen dus ook
mee met de joker van de betreffende categorie. We kunnen natuurlijk niet in de
gaten houden of ook daadwerkelijk de kids deze invullen. Maar het idee is om ze er
meer bij te betrekken en op die manier ook wat meer over Meerlo leren, nu en het
verleden.

1)

Van alles en veul Mieër
Wat is de naam van het popfestival wat jaarlijks met pasen in Meerlo wordt
georganiseerd.

Antwoord: Merlinpop

2)

Natuurlijk
Je ziet hier een foto van een bekend persoon met een dier.
Kan jij zeggen wie je ziet en welk dier zit er op zijn gezicht?

Wie is het: Freek Vonk

Dier:

Vogel spin
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IQuizut KIDS
3)

Logo
Hier rechts zie je een gedeelte van een logo.
Van wie of wat is dit logo?
Antwoord: Maison Lambi

4)

Muziek
Welke zangeres stond er tijdens de Kinderloop op zondagmorgen met de
SamenLoop voor Hoop 2019 in Meerlo op het podium?
Welk liedje zong ze daar als laatste?

5)

Zangeres:

Nienke

Titel:

Let it go of Ex’s and Oh’s

Mieëlderse minse
Welke groep van de lagere school heeft dit jaar de optocht gewonnen die
op vrijdag voor carnaval altijd gehouden wordt?
Antwoord:
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IQuizut KIDS
6)

Amusement
Vloggen is het helemaal tegenwoordig, en de vloggers zijn ineens bekende
nederlanders geworden. Vooral de jeugd is helemaal into het vloggen.
Hieronder een paar bekende vloggers, schrijf de juiste naam onder de foto.

Antwoord: Dylan Haegens

7)

Antwoord: Monica Geuze

Oude ambachten
Geef bij onderstaande 3 hulpmiddelen aan, bij welk beroep of ambacht deze
horen:

1. Beroep/Ambacht: Timmerman

2. Beroep/Ambacht: Hoefsmid
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IQuizut KIDS

3. Beroep/Ambacht: Meteselaar

4. Beroep/Ambacht: Meubelmaker

5. Beroep/Ambacht: schilder

6. Beroep/Ambacht: tuinman
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IQuizut KIDS
8)

Sport
Welk jong talent uit Meerlo won in zijn / haar discipline afgelopen jaar
6 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen medailles?
In welke sport?
En in welk niveau?

9)

Naam:

Aniek Clabbers

Sport:

turnen

Niveau:

D1

Hersenbrekers
Welke som moet je op jouw telmachine maken om de uitkomst hihi te
krijgen?

Antwoord:

707+707=4141

10) Bourgoundisch / Culinair
De naam die men aan een maaltijd geeft en de samenstelling ervan, is vooral
afhankelijk van het tijdstip waarop deze geserveerd wordt.
Vermeld hieronder naast het tijdstip de naam van de maaltijd.
Tijdstip:
Naam:
07:00 – 10:00 uur:
Ontbijt
11:00 – 14:00 uur:
Brunch
12:00 – 16:00 uur:
Lunch
18:00 – 21:00 uur:
Diner
22:00 – 24:00 uur:
Souper
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IQuizut KIDS
11) Transport
Transport heeft te maken met vervoer over de weg, door de lucht, door het
water. Maar nu pakken we de benenwagen.
Vertrek bij de lagere school richting megelsum.
1ste weg rechts
1ste weg links
1ste weg links
1ste weg links
splitsing rechts
1ste weg links
1ste weg rechts
1ste weg links
Je hebt nu op de landkaart een rondje gemaakt om het………. ?
(hint, hier werd vroeger nog wel eens flink gesport)

Antwoord: schuitwater
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Categorie: 02 Van alles en veul mieër
1)

Recensie:
Nee, we zijn niet op zoek naar een IQuizut recensie. Maar kun jij ons
vertellen van welke bekende (oude en/ of vrij recente) Nederlandse boeken
hieronder een recensie te lezen is?
a) Ik vond de zinnen in het boek eigenlijk vrij lang. Hierdoor werd het verhaal
wat lastiger om te volgen. Verder zaten er weinig dialogen in het verhaal. En
ook al liep het verhaal niet chronologisch, toch vond ik dat die keuze ervoor
zorgde dat het realistischer werd. In je hoofd heb je namelijk continu
flashbacks.
Ergens vind ik het jammer dat dit verhaal een erotische roman is. Het
verhaal zelf is namelijk al mooi genoeg. De details zijn af en toe zo
overdreven uitgewerkt, dat er weinig aan de verbeelding overblijft.
Ik vind dit een heel leerzaam boek. Dit is geschreven in de jaren ’65 en toen
was net de seksuele revolutie aan de gang. Ik denk dat o.a. dit boek daar
ook een steentje aan bij heeft gedragen. Zelf miste ik de spanning.
Antwoord: Turks Fruit

b) En tenslotte weet de schrijver je als lezer ook te raken met zijn emoties, al
zijn die van een onuitgesproken soort. Als iedereen zijn diploma’s heeft
gehaald en het dorpje verlaten heeft, bedenkt Fransjes vader een handig
apparaat voor zijn zoon: een brikettenmachine. Fransje kan met zijn
krachtige arm oude kranten ontinkten, verpulveren en uiteindelijk tot
briketten persen die de mensen in het dorp dan weer bij zijn vader in de
garage kunnen kopen. Maanden later blijkt dat zijn vader stapels en stapels
onverkoopbare briketten heeft staan en hem toch gewoon doorbetaald
heeft om zijn zoon een doel in het leven te geven. ‘Pa kuchte als een motor
bij koud weer. Dat was het afschuwelijkst van alles, dat hij net zo verlegen
met de situatie was als ik.’ Kortom: het boek is ook nog op een subtiele
manier ontroerend. Wat wil je nog meer van een goede roman: ik zou het
niet weten.
Antwoord: Joe Speedboot
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Categorie: 02 Van alles en veul mieër
c) Hun vriendschap begon bij de ontelbare avonden in hun stamcafé, avonden
die nooit ophielden.
Ze raakten verslaafd aan het goede leven en de saamhorigheid. Ze wisten
niet hoe of wat, maar wel dat er iedere dag iets memorabels zou gebeuren.
Toen de zes mannen begin jaren negentig besloten een bierbrouwerij te
beginnen in een werfkelder in Utrecht, werden ze naast vrienden ook
zakenpartners. Vijfentwintig jaar later zijn ze op weg naar een boshut in
Duitsland om nog één weekend samen te zijn, voordat ze het contract voor
de verkoop van de brouwerij tekenen
Antwoord: Alle Tijd
2)

3)

Welke (WORD) lettertype hebben we onderstaand gebruikt.
(Vul het antwoord in, in het vak eronder)
Dorpsquiz Meerlo IQuizut
Times New Ramon
Dorpsquiz Meerlo IQuizut

Dorpsquiz Meerlo IQuizut
Blade Runner Movie Font
Dorpsquiz Meerlo IQuizut

Marquisette BTN Light

Verdana Pro Light

Dorpsquiz Meerlo IQuizut
Rockwell Nova

Meerlose evenementen:
Tijdens welke evenementen in welk jaar (exacte datum) zijn onderstaande
foto’s gemaakt?

Evenement:

Evenement:

Evenement:

Evenement:

Meedoen in Meerlo

Music is Life

Hippisch Festijn
Meerlo

Kruipmarathon

Exacte datum:

Exacte datum:

Exacte datum:

Exacte datum:

25-06-2017

16-12-2017

11-06-2011

Pinksteren 1984
10 of 11 juni
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Categorie: 02 Van alles en veul mieër
4)

“Vroeger” was er een buurt straten toernooi in Meerlo. Het Frans Coenders
toernooi.
a) Hoe heette het evenement welk gelijktijdig met het Frans
Coenderstoernooi werd gehouden?
Antwoord: Wiel Gooren penaltybokaal

b) Wie heeft dit evenement, van antwoord A, het vaakste gewonnen?
Antwoord: Peter van Osch

5)

Vroeger was er in Meerlo het fameuze Midsummerpop, jaren later werd dit
op een regenachtige dag nog een keer herhaald.
a) Onder welke naam?
Antwoord: Midsummer Revival
b) En op welke datum was dat?
Exacte datum: 22-08-1993

6)

Welk groot evenement zal er in 2020 op de volgende dag gehouden worden?
25 april 2020
03 mei 2020
15 sept 2020
14 nov 2020

Evenement:
Bloemencorso tussen Noordwijk en Haarlem
Formule 1 Zandoort
Prinsjesdag
Landelijke intocht Sinterklaas
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Categorie: 02 Van alles en veul mieër
7)

Etiquette:
Hoe hoort het eigenlijk?
a) Gaan vrouwen altijd voor? (ja of nee is niet genoeg)
Antwoord:

b) Mag ik op de uitnodiging voor mijn verjaardagsfeest geld
vragen ( cadeautip)?
Antwoord:

c) Moet ik iedereen 3 keer zoenen?
Antwoord:
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Categorie: 03 Natuurlijk
1)

Iedereen kent ze natuurlijk wel: spreekwoorden, gezegdes en uitdrukking.
De ene gebruik je vaker dan de ander maar er zijn er ook zoveel !
We zijn bij deze opdracht opzoek naar spreekwoorden, gezegdes en
uitdrukkingen.
Alleen zijn alle letters door elkaar geschud. Kan jij de goede antwoorden
vinden?
Voorbeeld: krao-vobe-dk-tkmore = komt voor de bakker
(Schrijf in de rij eronder het juiste antwoord)
a
wuautapnkmuoedtmed
nu komt de aap uit de mouw
b
deheoimeeznobobonresemdrietnt
door de bomen het bos niet meer zien
c
ensemjtlacbhleeapidphbenteieelnetmepn
een appeltje met iemand te schillen hebben
d
orudasgkezeelsene
zo gek als een deur
e
jehookwitvreejearti
heitje voor karweitje
f
ipjtmneunittoedrid
tot in de pruimentijd
g
kkhutieevkudnoanermenmsinoes
van een koude kermis thuiskomen
h
batgamepnlsurna
praten als brugman
i
notevbclezwteeohnannaent
van toeten noch blazen weten
j
zoatlsadehufeatpmasunevasniisendnlidek
als de kat van huis is dansen de muizen op tafel

14

Categorie: 03 Natuurlijk
2)

Met de carnaval kennen we de buurtindelingen maar vele onder ons moeten
vaak toch nog even nadenken welke straatdelen waarbij horen.
Hieronder zie je een aantal straten of straatdelen. Vul daar achter de juist
buurtschap in.
Keuze uit: de Mussenbuurt – Meule-end – ’t Vossenhof - ut Centrum – DÖrp
– ’t Brugeind Megelsum.
Straat:
Alexanderstraat
Cocq van Haeftenstraat 23 t/m 31 + 46 t/m 50
Hoofdstraat 34 t/m 80 + 41 t/m 93
Stendert 13
Burgveldweg 42 t/m 46
Christinastraat
Den Bogerd
Beekveld
Julianastraat 1 t/m 37 + 2 t/m 42
Beatrixstraat 22t/m 54 + 33 t/m 57

3)

Buurtschap:
Centrum
Meule-end
Dorp
Brugeind - Megelsum
De Mussenbuurt
‘t Vossenhof
Dorp
Brugeind - Megelsum
Centrum
Meule-end

Bij de categorie natuurlijk horen natuurlijk ook ‘groene vragen’. Je bent er
vast al vaker langsgelopen met de hond uitlaten, wandelen met de kinderen
of om gewoon een rondje Meerlo te doen. Vul de juiste straat en
huisnummer in bij de foto’s.

Straat en huisnummer:
Fazant 5

Straat en huisnummer:
Mgr. Jenneskensstraat 5
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Categorie: 03 Natuurlijk
4)

Foto opdracht
Maak een orginele, spontane en leuke foto ter gelegenheid van ons 5 jarig
jubileum! En app die naar 06 10 60 27 89

5)

Met kruiden kan je heerlijk koken, thee zetten maar ook je fitter gaan
voelen.
Kan jij zeggen welke kruiden je ziet?

Kruid:
Thijm

6)

Kruid:
Peterselie

Kruid:
Koriander

Schrikblokken staan aan randen van de weg om je te attenderen dat de weg
er op houd.
a) Hoeveel van deze witte blokken staan er in de bochten van de Cocq van
Haeftenstraat wanneer je richting het kampje gaat?
Antwoord: 9
b) Hoeveel staan er op de veestraat ter hoogte van de brug?
Antwoord:
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Categorie: 03 Natuurlijk
7)

Zie foto hieronder, dit pitoreske gebouw staat er momenteel niet meer,
maar waar stond het?
Geef de straatnaam.

Straatnaam: Den Staeling
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Categorie: 04 Logo’s
Hieronder een 7-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.

Groen Atelier Marian Mooren

Picturesdream (Kyon)

Ommeslag (Anita Goumans)

Voesten Advies

Just Be Fit
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Categorie: 04 Logo’s

OJC Merlin

Straight or Curly

Het drukken van onze vragenboeken wordt al
5 jaar keurig verzorgd door:

19

Categorie: 05 Muziek
1)

Eerst even terug in de tijd.
a) Wie is de dirigent die in de zijspan zit? (zie foto hieronder)
Antwoord: Jan Bartels
b) Ter gelegenheid waarvan wordt hij rondgereden in deze motor met zijspan?
Antwoord: op zondag 22-9-1985 nam Fanfare Dorpsklank officieel
afscheid van dirigent Jan Bartels

2)

Wie zijn onderstaande DJ’s uit het grijze verleden?

DJ
Jooste den Draaijer
Willem van Kooten

DJ
Eddy Becker
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DJ
Tom Mulder
Klaas Vaak

Categorie: 05 Muziek
3)

De plaat en zijn verhaal! Schrijf onder het verhaal de artiest en de titel
van de plaat
a)

Artiest:

Aegles

Titel:

Hotel California

Artiest:

Guus Meeuwis

Titel:

Brabant

b)

4)

Er hebben diverse beroemdheden op de Meerlose podia gestaan.

a) Wie stond er op Kermisdinsdag in 2006 op de bühne?
Antwoord: Jan Smit

b) Hoeveel mensen kwamen er tegen betaling kijken?
Antwoord: 900
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Categorie: 05 Muziek
5)

Welke band, met Meerlose invloeden, gooide afgelopen jaar de handdoek in
de ring en stopte met optreden?
Wanneer was hun laatste officiële optreden?
Band:

Blind Beggar

Exacte datum laatste optreden:

15-9-2019

6) Wie hoort er bij wie?
Schrijf de letters en de namen van de 4 combinaties naast elkaar.
Bijvoorbeeld A <naam> - H <naam>

Combi 1

A Michael Jackson

B Paul McCartney

Combi 2

C Patrick Carney

F Dan Auerbach (the back Keys)

Combi 3

D Curt Smit

Combi 4

E Annie Lennox

H Roland Orzabal (Tears for
Fears)
G Dave Stewart (Eurythmics)

22

Categorie: 05 Muziek
7)

Op 16 dec 2017 werd in de kerk in Meerlo een bijzonder muziekevenement
uitgevoerd.
Hoe heette dit evenement en noem de namen van 2 optredende
solozangeressen?
Evenement:

Music is Life

De 2 optredende solozangeressen:

Maaike Kamps en Katherina Oliver
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Categorie: 06 Mieëlderse minse
1)

Er zijn legio redenen om deel te nemen aan Collectief Zon Delen ’t Brugeind.
Wat zijn de 4 redenen, waar ze mee geadverteerd hebben, om hier aan deel
te nemen ?
Antwoord:
•
Jouw eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen;
•
Je te weinig dakoppervlak heeft;
•
Je in een monument of huurwoning woont;
•
Je een leuk rendement wilt maken

2)

Waar, zie foto, vond het snoeien plaats wat IKL organiseerde in Meerlo ?
Antwoord:
Het snoeien vindt plaats op een
prachtige plek aan de rand van
Meerlo bij het Kasteelke aan de
Molenbeek.
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Categorie: 06 Mieëlderse minse
3)

Mieëlderse minse trekken er ook veel op uit. Willen we verder weg, dan
kunnen we de trein in Oostrum of Sevenum nemen. Vroeger ging dat nog vanaf
Tienray. Wannneer werd het station van Tienray in gebruik genomen ?
En wanneer werd deze definitief gesloten voor personenvervoer ?
We zijn op zoek naar de exacte datums.

4)

In gebruik genomen:

1 juni 1883

Gesloten:

24-11-1940

Mieëldere…
a) Hoe is de naam van ons dorp Meerlo ontstaan?
Antwoord: Meers is een moeras of laaggelegen
weideland en Lo een open (gemaakte) plek in het
bos. Meerlo betekent dan een weiland of moeras
bij het bos. Het is dan een typische
ontginningsnaam.

b) Wat was de oude naam van ons dorp, voor de naam Meerlo?
Antwoord: De oude naam van dit dorp was overigens Mirlaer, gezien de
naam van de oud-adellijke familie die hier vandaan kwam. Het woord Laar
gaat terug tot het Oudgermaanse hlari, wat stond voor "geschikte plek in
het bos voor bewoning" en heeft dus dezelfde betekenis als Lo.
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Categorie: 06 Mieëlderse minse
5)

CV de Vöskes:
a) De CV kent een groot aantal hoogheden door het verleden heen.
Waarvan zijn er de minste? (we zijn niet op zoek naar mensen met een
onderscheiding)
Antwoord: Adjudanten

b) Vermeld hier de namen van deze hoogheden?

Antwoord:
Mauk
Jan
Wim
Nick
Joris

6)

In 1890 werd besloten tot het oprichten van een fanfare in Meerlo.
Wie was de voorganger van de huidige fanfare?
Antwoord:
Dit was de zangvereniging
"Eendragt", zoals blijkt uit een
subsidie verzoek aan de
gemeenteraad daterende
van 3 februari 1871.

7)

In welke reclame zit “oud” meerlonaar Matthijs van Els? Deze was te zien
op de nationale TV rond december 2019.
Antwoord: ik stop nu.nl
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Categorie: 07 Amusement
1)

Er zijn James bond fanaten die van alles verzamelen, wat te maken heeft
met James Bond 007. We zijn eens bij zo’n verzamelaar gaan kijken en
vonden onderstaande spullen. Aan jullie de vraag uit welke James Bond
film(s) komt het getoonde.

Film: For your eyes only

Film: Specter

Film: Quantum of Solace

Films: specter en Skyfall
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Film: Skyfall

Categorie: 07 Amusement
2)

Ga naar de IQuizut.nl/Media daar vind je een bestand met tunes van een
pretpark, geef aan bij welke attractie de muziek hoort.
Attractie:

a): Droomvlucht

b): Vliegende hollander

c): volk van laaf

d): Fata morgana

e): indische waterlelies

3)

Een avondje uit in Meerlo doen we allemaal wel eens. Maar na wat drankjes
zoek je toch altijd weer ’n keer het kleine kamertje op. Hieronder wat
foto’s hiervan. Geef aan In welke horecagelegenheid de foto is geknipt?

Locatie:
John’s restaria

Locatie:
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Locatie:
Kelder soos

Categorie: 07 Amusement

Locatie:
Soos

4)

Locatie:
Oud Meerlo

Ook In 2019 jaar was er in ons dorp weer de jaarlijkse Kerst-in.
Ook wij als organisatie van de IQuizut hebben ons laten zien, welliswaar
niet met een grote stand met inschrijfformulieren maar ergens sneakie
achter een raam.
a) Op welk adres in Meerlo stond onze wisselbeker achter het raam?
Adres: Hoofdstraat 43

b) Hoeveel kerstballen hingen er in de wisselbeker?
Kerstballen: 3
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Categorie: 07 Amusement
5)

Je hoort tegenwoordig wel eens de opmerking, “ik heb niets meer te doen ,
en ik heb zelfs al heel Netflix uit”. Nu lijkt ons dat nogal een onmogelijke
opgave. Maar voor diegene die daar wel al een heel eind mee zijn. Hier
onder wat afbeeldingen uit Netflix films/series.
Geef aan welke film/serie dit is.

film/serie:
La Casa de Papel

6)

film/serie:
Undercover

film/serie:
the Witcher

Vriendengroepen zijn er altijd al in Meerlo geweest en natuurlijk nu nog
steeds.
a) Welke vriendengroep uit Meerlo is er in 2018 op de Nederlandse radio
(met een landelijke dekking) geweest?
b) Op welke zender(s) is er aandacht aan hun besteed?
c) Waarom, (met welke jaarlijkse activiteit) zijn ze op de radio geweest?
a) a) VC deWalleys
b) b) Slam en Radio 3 24-6-2018
c) Kroegentocht langs de moeders
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Categorie: 07 Amusement
7)

Maak een limerick waarin zeker de onderstaande woorden zijn verwerkt.
De limerick moet voldoen aan het zogenaamde rijmschema AA BB A.
Woorden die gebruikt moeten worden:
- Lustrum
- IQuizut
-

Meerlo

31

Categorie: 07 Amusement

7 maart

IQuizut

14 maart

uitslag + prijsuitreiking IQuizut

12 april

Merlin Pop

23-26 mei

kermis Meerlo

12 juni

Bedrijven Beach toernooi | Set Up

14 juni

Jeugd Beach toernooi | Set Up

21 juni

Open Beachvolleybal toernooi | Set Up

4 oktober

Grote rommelmarkt | CV de Vöskes

23-24 oktober

Sjiek (jubileumconcert fanfare Eendracht)

6 november

Sint Maarten Feest

21 november

Mieëlderse Popkwis

3 januari 2021

Winterwandeling Meerlo

13 maart 2021

IQuizut 2021 ???
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Categorie: 08 Oude ambachten
1)

Oude ambachten in Meerlo:
a) De heer van Leuven en zoon Wim zijn in 1928 aan het werk in de boomgaard
van Vic Joosten in Meerlo. Links Frans Joosten. Wat zijn zij aan het doen?

Antwoord: winterbespuiting in de boomgaard
b) Wat is het beroep van Mejuffrouw Olfers uit Meerlo, in het voorjaar van
1890?
Antwoord: Vroedvrouw
2)

Zie de foto hier rechts.
a) Wie is de man op foto hier rechts?
b) En wat is hij aan het doen?
a) Sef Heijligers

b) melkschepper
[monsternemer] van de
fokvereniging
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Categorie: 08 Oude ambachten
3)

Nog meer uit de oude doos😉
a) Wat is Arnold Verbeek op onderstaande foto aan het doen?

Antwoord: aan het hooien
b) Op onderstaande foto zijn enkele Meerlose mensen hard aan het werk. Wat
zijn ze aan het doen en wat maken ze?

Wat doen ze: Men is hier aan het mijten [het stapelen van de schoven]
Wat maken ze: Stro mijt maken
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4)

Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te
oefenen.
a) In de tijd van de gilden werd een ambacht in de praktijk geleerd. Hoe werd
de leerling die de basisvaardigheden beheerste, genoemd?
b) Hoe werd de ambachtsman na het afleggen van de meesterproef genoemd?
a) Gezel
b) Meester

5)

Veel beroepen zijn intussen zeldzaam geworden of simpelweg verdwenen en
vergeten. Daarom zetten we hier beroepen uit vroegere tijden op een rij
Foto
Beroep
Bezembinder

lantaarnopsteker
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Foto

Beroep
Letterzetter

IJsdragers

Grammofoonplaten-opname
contoleur

Mijnwerker
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Categorie: 08 Oude ambachten
6)

Welke machine wordt door de dame op de foto gehanteerd in haar
kruidenierszaak?

Antwoord:
de koffiemolen in haar
kruidenierszaak

7)

Verdwenen oude ambachten. Wie kent ze nog?
a) Wat doet een porder?
b) Wat is een stronttonnetjesschepper?
c) Wat is een Trekschuitjager?

Antwoord:
a) Wekservice uit vroeger jaren
b) haalt emmers vol uitwerpselen uit een huis op weg naar de
boldootkar van de gemeentereiniging
c) Man en vrouw trekken een vrachtschip door een binnenkanaal)
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Categorie: 09 Sport
1)

2)

Stuur 1 sportief teamlid naar de locatie van de geheime opdracht.
Daar moet natuurlijk een sportieve handeling verricht worden.
Dit teamlid moet wel tussen 21:00 en 22:00 uur daar geweest zijn.
Te laat is te laat.
Het betreft ‘n extra opdracht maar die is op de locatie van de geheime
opdracht. Met de
dus.

Ton van Elst, bij iedereen bekend natuurlijk, als oud
profvoetballer bij VVV.
a) Onder welke trainer is Ton gedebuteerd bij VVV?
Trainer: John Jansssen uit Sittaard
b) Ton speelde in de voorhoede bij VVV en heeft dus menig
maal gescoord voor VVV. In die tijd kreeg je, als je
topscoorder van de week was, geen bal maar een cadeau
van Martini & Rossi.
Wat heeft Ton gekregen toen hij de topscoorder van de week was?

Cadeau:

1 fles vermouth Martini Rosso
1 fles vermouth Martini Bianco
1 flws vermouth Martini Extra dry
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Categorie: 09 Sport
c) Ton heeft ook regelmatig de krant gehaald in die tijd. Hieronder een
foto met de tekst “Van Elst? Gebruikt z’n hoofd; onderwijzer! ”
Van welke trainer is deze uitspraak

Trainer: Bram Appel

3)

Kevin Koolhof is afgelopen jaar in Nigeria geweest om trainer clinics te
geven aan jonge Nigeriaanse talenten.
a) Hoe heet de school door wie hij hiervoor was uitgenodigd?
Antwoord: The Mees Football Academy

b) Er is nog een oud Meerlonaar in het nieuws geweest. Hij / zij heeft een
Sportprijs 2019 gewonnen in de regio Utrecht. Wie oh wie was dat?
Antwoord: Bernhard Schoonbeek
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4)

Waarschijnlijk niet bij iedereen bekend maar we hebben
al jaren een zaalvoetbalteam die onder de naam van VV
Meerlo en tegenwoordig SV United regelmatig hun
kunsten laten zien in de sporthal.
Daar hebben in het recent verleden grote namen
gespeeld zoals Erwin Rutten en Oscar Lookman.
Afgelopen jaar werd er (sinds ze onder de naam SV
United spelen) een hoogtepunt bereikt
Ze werden 3de in de competitie en in totaal werden er
101 doelpunten gemaakt in de competitie.
Wie heeft de 100ste goal gemaakt?
Op de site van IQuizut.nl/Media is een fimpje te zien
(notabene gemaakt door de supporters van de
tegenstander) van dat doelpunt.
Antwoord: Bart Vissers

5)

De Klassement punten bij het shorttrack schaatsen die behaald kunnen
worden zijn als volgt. Voor de 1ste plek 34 punten, de 2de 21 punten , de
3de krijgt 13 punten, de 4de krijgt 8 punten de 5de krijgt 5 punten de 6de
krijgt 3 punten de 7de krijgt 2 punten en de 8ste krijgt 1 punt.
Wie bedacht deze puntentelling?
Antwoord: Leonardo van Pisa
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6)

Darten is helemaal hot tegenwoordig, zeker met “onze” voormalige
wereldkampioen Mighty Mike. Alle darters komen op met hun eigen lijflied.
Geef onder de foto’s in de tabel aan wie een link heeft met wie.

A

B

C

D

E

F
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H

G

Vermeld hieronder in de tabel de letters die onder foto’s staan.
Combi 1
A
F

7)

Combi 2

D

E

Combi 3

C

H

Combi 4

G

b

Uit welk land komen de spinningfietsen van Just be Fit?
Antwoord: Denemarken
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Categorie: 10 Hersenbrekers
In dit jubileumjaar hebben wij de hersenbrekers in een nieuw jasje
gestoken! Een aantal vragen maak je thuis en voor een aantal vragen moet je
op pad!
We maken een reis door verschillende puzzels, raadsels en
wetenswaardigheden en komen uiteindelijk uit bij een Cryptex, jaja we
hebben deze voor onze jubileum editie mogen lenen van Dan Brown.
Kosten nog moeite zijn gespaard, als afsluitende opdracht moet een kluis
worden gekraakt, de punten zullen worden verdeeld op volgorde van het
kraken van de kluis… Ga op reis en laat je verrassen.
Zodra je alle antwoorden hebt gevonden aarzel dan niet en vul de
antwoorden (IN DE JUISTE VOLGORDE) snel in de Cryptex
www.iquizut.nl/2020/Cryptex/
P.s. de hersenbrekers vraag in de kids categorie valt buiten deze oplossing
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Categorie: 10 Hersenbrekers
1)

Maak deze puzzel af met de juiste letter.

Antwoord:

2)

Ga met pagina 49 van het boek in het dorp op zoek naar het antwoord.
(hint de categorie Hersenbrekers bevat een kaart)
Antwoord: UV-lamp cijfer

3)

T

5

licht op

Ga naar de website https://iquizut.nl/media/ en beluister het
geluidsfragment. Noteer hieronder het antwoord op dit raadsel.
Antwoord:

M
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Categorie: 10 Hersenbrekers
4)

Tegenwoordig whatsappen we er aardig op los... Maar nog niet zo lang
geleden was het een SMS-je dat we konden versturen als we niet konden of
wilden bellen. Weet jij wat hier geSMSt wordt?
Om je een beetje op weg te helpen. Het antwoord op de gevraagde zin is
een getal.
SMS Tekst: 4638335 47 8436 646 93836

Antwoord:

5)

Om de honger te stillen, een aantal andere vragen, succes!
Welke “etenswaar” kreeg de eerste streepjescode?

Antwoord:
Gebruik de 3e letter

6)

R

Welke is het duurste van alle specerijen?
Antwoord:
Gebruik de 8ste letter

8)

U

Wat is het hoofdingrediënt van bier?

Antwoord:
Gebruik de 5e letter

7)

3

N

Bessen worden onrijp geplukt en in de zon gedroogd. Beste soort is
Lampong, wat zoeken wij?
Antwoord:
Gebruik de 7e letter

P
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9)

We gaan weer verder zonder het over eten te hebben😊
Peter en Paul staan aan de bar tijdens de feestavond van de IQuizut. Zegt
Peter “Waarom geef je mij niet één van jouw biertjes, zodat we allebei
evenveel biertjes hebben?” Waarop Paul antwoord: “Ik weet het beter.
Waarom geef jij niet een van jouw biertjes aan mij, zodat ik er in totaal
twee keer zoveel heb als jou!”. Hoeveel biertjes hebben ze nu?

Peter:

5

Paul:

7

 neem dit aantal mee in de cryptex code

10) Zie hieronder twee afbeeldingen, wat hebben beide met elkaar gemeen.
(Het heeft niets met Prins Serge I te maken)

Antwoord: Studio Leon heeft beide gemaakt
Gebruik de 1ste letter

S
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11) Ga naar de website https://iquizut.nl/media/ en download de .PDF. Open
hem in Adobe Acrobat Reader DC en los de vraag op.

Antwoord:

9

12) Ga naar een van de locaties op de kaart hier ligt een letter reeks, voer de
opdracht uit.

Antwoord: Latijns Duo

2

Vul hieronder de Cryptex code in:
Let op !!!
Dit is ook de volgorde waarop deze moeten worden ingevoerd op de Cryptex!
6
R

5
U

2
5

8
P

10
S

4
3

3
M

9
7

1
T

7
N

11
9

12
2

Vul deze code in op: www.iquizut.nl/2020/Cryptex/
Als je goed je best gedaan hebt klopt de Cryptex en ontvang je de code van
de kluis! Als je goed hebt opgelet is er nog een locatie op de kaart over
waar je geen opdracht hebt hoeven uit te voeren, het zou zomaar kunnen
dat de kluis zich daar bevindt! Ga hier naar toe en open de kluis.
(Enkel de code hier in het boek noteren
is niet voldoende)

Code van de kluis:
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?

?
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Categorie: 11 Bourgondisch / Culinair
1)

Dat was lekker…
We zijn de naam even kwijt van het volgende product. Gelukkig weten we de
ingrediënten nog. Kunnen jullie ons helpen?
Ingrediënten:
Suiker, glucosestroop, TARWEBLOEM, rietsuikermelasse, kokos, water,
verkensgelatine, TARWEZETMEEL, zoethoutwortelextract, cacaopoeder,
natuurlijke aroma’s emulgator: E471, kleurend levensmiddel, (concentraat
van saffloer, spirulina, wortel, hibiscus) kokosolie, kleurstof: bietenrood/
paprika-extract, glansmiddel: E901
Antwoord: Engelse Drop

2)

We vieren een feestje, zwemspullen meebrengen hoeft niet, maar uiteraard
mag er wel getrakteerd worden.
Breng een feestelijke en originele traktatie rond 21.30 uur naar zaal ’t
Brugeind.
Jullie bijdrage zal beoordeeld worden op smaak, originaliteit en creativiteit.
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Categorie: 11 Bourgondisch / Culinair
3)

Uit welke landen komt het volgende gerecht
Land:
Gerecht:
Moussaka
Griekenland
Tiramisu
Italie
Flammkuchen
Duitsland
Kabuli Palaw
Afghanistan
Tavë kosi:
Albanië
Couscous:
Algerije
Palusami
Amerikaans Samoa
Gazpacho
Andalusië (Spanje)
Moamba de galinha:
Angola
Pigeon Peas & Rice:
Anguilla
Asado / Empanada:
Argentinië
Dolma / Harissa / Khash / Khorovats: Armenië
Keshi yena:
Aruba
Dolma:
Azerbeidzjan
Cracked Conch:
Bahama’s
Kasba:
Bahrein
Bhuna / Kip Korma / Machhja bhaja:
Bangladesh
Cou-cou with Flying Fish:
Barbados
Mosselen met frites:
België
Kuli Kuli:
Benin
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4)

Wat hebben onderstaande producten met elkaar gemeen (A.)
Hoe noemt men dit ook wel (B.)










Honing
Oesters
Knoflook
Vijgen
Chocolade
Basilicum
Avocado
Amandelen
Asperges

Antwoord:

a) Ingredienten waarvan je libido omhoog gaat

b) Aphrodisial foods

5)

De (stads)groentetuin, lekker wroeten in je eigen tuintje. Voor veel mensen
een welkome rustgever in een hectisch bestaan.
Naast het nieuwe boeren op volks-, en geveltuintjes krijgen
we te maken met een nieuw verschijnsel. Het gaat
hier om het kweken van gewassen in hoogbouw. Hoe
noemt men dit (toekomstige) verschijnsel?
Antwoord: Verticale landbouw
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6)

In jullie tas zitten 5 theezakjes. Breng water aan de kook, laat de thee
trekken, proef de verschillende soorten thee en noteer hieronder om welke
smaken thee het gaat.

Thee:
1
2
3
4
5

7)

Smaak:

Buitenlandse gewichtseenheden, vul aan met de eenheid in grammen of
deciliter.
Eenheden:
.

Grammen / deciliter

1 ounce:

28,34952 gr.

1 pound:

453,59237 gr.

1 quart:

9 ½ of 9,46dl.

1 pint (1/2 quart):
1 cup:
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4 ¾ dl.
2 1/3 of 2,3658823dl.

Categorie: 12 Transport
1)

Hier zie je een afbeelding die je veel op de weg tegenkomt.
Maar wat is de betekenis van deze afbeelding?

Antwoord:

2)

3)

Ff snel wat parate kennis testen😊
Vraag
Hoe worden de verkeerslichten
genoemd die de wachttijd aangeven?
Op welke afstand moet een fietsbel
minimaal hoorbaar zijn?
Welke populaire Subaru is het
meest gewild in het blauw met
goudkleurige velgen?
Welke Marokkaans autofabrikant is
momenteel de enige in Afrika die
sportauto’s produceert?
Vanaf welke snelheid wordt er
gesproken van een
hogesnelheidstrein?
Hoe wordt het deelgebruik van een
auto genoemd?
Welk vliegtuig vloog in 1986 als
eerst de wereld rond zonder te
stoppen?

Antwoord:
Zebraklok
20 meter
Impreza (WRX STI uitvoering)

Laraki

200 km/u

Carpoolen
De Rutan Voyager 4200 meter

Hoelang is de Polderbaan, de langste start- en landingsbaan op Schiphol?
Antwoord: 3800 meter
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Categorie: 12 Transport
4)

Welk verkeersbord was vaak rond maar wordt steeds vaker achthoekig
gebruikt zodat hij aan de achterkant te herkennen is?
Antwoord: Stopbord

Theorie examen heeft iedereen moeten doen die een rijbewijs heeft. Echter dat
examen is in de loop der jaren nogal veranderd. Hieronder wat vragen zoals het
er tegenwoordig aan toe gaat.
5)

De motor van jouw voertuig is nog koud. Je wilt gaan rijden.
Wanneer gebruik je minder brandstof?
A
Als ik eerst de motor warm laat worden en daarna pas ga rijden.
B
als ik meteen rustig wegrijd, nadat ik de koude motor heb gestart.
C
Dat maakt voor het brandstofverbruik niet uit.
Antwoord: B

6)

Je wilt een noodstop maken met een auto met ABS. Hoe kun je het beste
remmen?
A
Je trapt zo stevig mogelijk op de rem en houd deze vast tot je
stilstaat.
B
Je gaat pompend remmen waarbij je de rem telkens even loslaat.
C
Je trapt de rem stevig in en zodra je tegendruk voelt van het
rempedaal, laat je de rem langzaam een beetje los
Antwoord: A
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7)

Wie mag er als eerste wegrijden ?

Antwoord: Tractor mag eerst
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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)

Kyono
a) Waar in Meerlo maakte Paul Poels een paar jaar geleden deze foto?

Antwoord: op de Stievenakker (zijstraat Pilmus)

b) Bedenk iets origineels voor Kyono Fashion, een stunt, win-actie, promotie

idee ten behoeve van social media waarvan je denkt dat die goed aan zou
slaan. Omschrijf je idee.
Antwoord:
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2)

Hoeveel Spinningbikes staan er in de groepsles ruimte van Just Be Fit?

Antwoord:

3)

Welzijnspraktijk Vita Nova
a) Welke 3 vragen krijg je beantwoord bij de Fitcheck?
1.: Hoe sta jij er nu eigenlijk voor?
2.: Hoe zit het met jouw persoonlijke waardes?
3.: Wat is nu JOUW ECHTE LEEFTIJD?

b) Welke optie is er nog mogelijk buiten ondersteuning naar een gezonde
actieve levensstijl?
Antwoord: opgeleid worden tot
Lifestyle coach

c) Vanuit welke visie werkt Welzijnspraktijk Vita Nova?
Antwoord: 80% voeding 20% bewegen

4)

Waar is Elektro Kusters volgens het bordje
links langs de winkeldeur lid van?
Antwoord: Techniek Nederland
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5)

Wat is de som van de cijfers die staan op de telefoon die in Café Oud
Meerlo hangt?

Antwoord: 349 ( de cijfers van de draaischijf
+ het telefoonnummer 304

6)

Apotheek Maasdorpen is aangesloten bij de landelijke organisatie van
Service Apotheken. Hoe lang bestaat de organisatie van Service Apotheken
dit jaar?

Antwoord: 25 jaar

7)

Sinds welk jaar is Sjoerd Heurkens (Heurkens advies) gecertificeerd
financieel planner?

Antwoord: 2008
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8)

Het logo van Zaal ‘t Brugeind bestaat eigenlijk origineel uit kleuren.
a) Welke kleuren zijn dat?
Antwoord:

b) In welk jaar bestond ’t Brugeind 100 jaar?
Antwoord:

9)

De letters uit het logo van Pascal Janssen schilderwerken komen
oorspronkelijk uit een flessenlabel.
a) Welke?
Antwoord: Ballantines wiskey

b) Pascal Janssen wordt door sommige ook wel LOETJE genoemd, waar komt
deze geuzennaam vandaan?
Antwoord: Opa Janssen noemde Pascal altijd zo
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Categorie: 14 Slotopdracht

Op deze slotavond vindt een afsluitende opdracht plaats.
Ook dit jaar hebben we weer een leuke slotopdracht
bedacht. Gaat dit jaar wederom de slotopdracht de
uiteindelijke winnaar bepalen?
De Joker is bij deze opdracht niet inzetbaar.
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Eindopdracht
Prijsuitreiking
Achtergrond muziek DJ Jelle
Kortom: spanning en gezelligheid
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