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Reglement  
 
Lees onderstaande regels goed door.  
 
Organisatie 
01 De organisatie van Zuuk ut mar uut is in handen van een werkgroep onder 
verantwoordelijkheid van Stichting Activiteiten Mill, namelijk Ilse en Joost van Tienen, 
Leontien en William van Gemert en Cockie en Corné Kremers;  
02 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle 
deelnemers afzonderlijk; 
03 Zowel de organisatie als de stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
de gevolgen van deelname aan Zuuk ut mar uut;  
04 Deelnemen aan Zuuk ut mar uut is dus geheel op eigen risico; 
05 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie 
gerechtigd een bindende beslissing te nemen; 
06 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd; 
 
Teams 
07 Deelname aan Zuuk ut mar uut kan in teamverband. Ons advies is om een team 
uit minimaal 8 personen te laten bestaan, dan zijn de vragen en opdrachten binnen 
de beschikbare tijd te doen;  
08 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain 
dient het mobiele telefoonnummer en het emailadres opgegeven te worden; 
09 Deze teamcaptain van het team is woonachtig in het kerkdorp Mill en is minimaal 
18 jaar; 
10 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en 
uitsluitend met de teamcaptain; 
11 De werkplek van een team tijdens Zuuk ut mar uut bevindt zich op 1 adres in Mill 
en alle teamleden worden geacht dan vanuit deze werkplek aan Zuuk ut mar uut deel 
te nemen; 
12 Een team is gerechtigd tot deelname aan Zuuk ut mar uut indien de 10,00 euro 
inschrijfgeld is voldaan en hun teamcaptain een schriftelijke of email bevestiging van 
inschrijving heeft ontvangen; 
 
Inschrijving 
13 Een team kan zich uitsluitend aanmelden door een mailtje met naam 
contactpersoon, teamnaam, mobiel nummer en mailadres voor 25 september 2017 
te versturen naar info@uitinmill.nl; 
14 Na aanmelding ontvangt men een mailtje met regelement en 
bankrekeningnummer voor het overmaken van het inschrijfgeld van 10,00 euro; 
 
De quiz 
15 De organisatie stelt het vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor 
Zuuk ut mar uut zijn opgenomen; 
16 Ieder team ontvangt 1 exemplaar op de quizavond 7 oktober 2017; 
17 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op 7 oktober 2017 tijdig bij het 
secretariaat in café zaal ’t Heike aan de Leeuwerikstraat in Mill haar vragenboekje 
ophaalt en ook weer tijdig ingevuld inlevert; 
18 Ophalen dient te gebeuren bij het secretariaat in café zaal ’t Heike aan de 
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Leeuwerikstraat in Mill op zaterdag 7 oktober tussen 19.00 uur en 19.30 uur en dient 
op dit adres bij het secretariaat ingeleverd te zijn voor 23.30 uur. Klokslag 23.30 uur 
sluit de deur. Als tijd zullen wij de tijd welke teletekst weergeeft hanteren; 
19 Bij een gelijke stand in punten telt de inlevertijd; 
20 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij 
hun vragenboekje niet tijdig bij het secretariaat ophalen of inleveren; 
21 Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de 
‘reguliere’ algemene vragen en de vragen over Mill staan er ook andere doe-vragen 
tussen en opdrachten waarvoor men het dorp in moet of aan een geheime opdracht 
moet deelnemen; 
22 Voor de geheime opdracht moet van elk team 1 afgevaardigde uiterlijk om 20.45 
uur aanwezig zijn op het secretariaat in café zaal ’t Heike in Mill om daar de geheime 
opdracht uit te voeren; 
23 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje 
eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje 
mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede 
paginavolgorde en volledig worden ingeleverd; 
24 Tussen het afhalen en weer inleveren van het vragenboekje zal er tussen de 
deelnemende teams geen contact plaatsvinden; 
 
Punten en uitslag 
25 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na Zuuk ut mar 
uut op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede 
antwoorden punten aan het team toegekend; 
26 Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale 
opdrachten of andere activiteiten die van Zuuk ut mar uut deel uitmaken; 
27 Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat 
er voor die vraag geen punten worden toegekend; 
28 Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, als bijvoorbeeld het 
boekje niet op de juiste manier wordt ingeleverd; 
29 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar 
laag volgens het totale aantal behaalde punten;  
30 Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de 
quizuitslag opgenomen; 
31 Alle antwoorden op de vragen zullen na de finaleavond worden gepubliceerd. De 
uitslag van Zuuk ut mar uut is bindend en staat niet ter discussie; 
32 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de finaleavond van Zuuk 
ut mar uut op vrijdag 13 oktober 2017 in café Libre aan de Langenboomseweg in 
Mill, aanvang 20.30 uur; 
33 Na afloop van Zuuk ut mar uut is iedereen ook van harte welkom in café zaal ’t 
Heike in Mill om daar alvast na te praten over deze tweede editie van Zuuk ut mar 
uut in Mill.  
 
I  Bij dit tekentje dien je iets in te leveren bij het antwoordenboek.  
 
Veel succes!  
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Categorie 1: Mill van Toen   
 
1.1 Mill van Toen  
 

 
 
Wat zijn de namen van de baby’s op de foto’s? Noteer de voor- en achternaam. 
Foto 1: Wilmien Hendriks (Pien) 
Foto 2: Björn Meulepas  

 
Met welke reden stonden deze baby’s destijds in de krant?  
Foto 1: 9000ste inwoner  
Foto 2: 10000ste inwoner  

 
En nu we het toch over baby’s hebben: wat is de naam van de baby die als eerste in 
het jaar 2000 werd geboren in Mill? Noteer de voor- en achternaam. 
Mitchel Kotkamp  

 
1.2 Mill van Toen  

 
 
Hoeveel jaren hebben Piet en Ria Jansen hun slagerij gehad?  
Bijna 44 jaar, dus 43 jaar  

 
Wat is de datum van de laatste dag dat hun slagerij open was?  
30 juli 2005  
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1.3 Mill van Toen  

 
De drie profvoetballers kennen we vast nog wel, maar wie zijn die jeugdige 
Julianamannen die met hun idolen op de foto mochten?  
Namen invullen van links naar rechts. Noteer de voor- en achternaam. 
 
1.Geert Jacobs 
2. Mario Peters 
3. Lou Selten 
4. Henny van Gemert 
5.Regi RoefsM 
 
1.4 Mill van Toen  

 
Bovenstaande zitgelegenheid werd aangeboden door De Nederlandse 
Baksteenindustrie en uitgevoerd door finalisten van de Nationale Metselwedstrijd. 
 
In welke stad is dit kunstwerk te vinden? 
Middelburg 
 
En in welk jaar was deze Nationale Metselwedstrijd? 
1981 
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1.5 Mill van Toen  
 

 
 
Uit welk jaar dateert bovenstaand bericht?  
2008 

 
In welke straat stond deze laatste werkende telefooncel?  
Schoolstraat 

 
1.6 Mill van Toen  
In de jaren ’90 was er in Mill een overval op het postkantoor.  
 
Op welke datum was deze overval?  
31 mei 1991 

 
Wat was er buit gemaakt?  
Geld 

 
Wat voor auto werd er gebruikt bij de overval van het postkantoor?  
Ford Scorpio 

 
Welke kleur had deze auto?  
Blauw 

 
Hoeveel schoten zijn er afgevuurd?  
Nul 
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1.7 Mill van Toen  

 
 
Wat was het gewicht van de portaalkraan voor schilafdeling van Van Hout?  
60 ton 

 
Hoe hoog was deze kraan?  
17 meter 

 
Wat was de lengte van de kraanbaan?  
105 meter 

 
Welk bedrijf plaatste deze kraan?  
Jenniskens 

 
Welk woord is er weg geblokt achter ‘verhalen over de grootste …’? 
Leugenaar 

 
1.8 Mill van Toen  
De gemeente Mill en St Hubert telde in 1914 vijf auto’s. De gemeente was toen nog 
kleiner omdat Langenboom met Escharen een aparte gemeente vormde.  
 
Wat waren de namen van de 5 automobilisten? Noteer alleen de achternamen.  
 
1. Arntz 
2. van Ophoven 
3. van Hout 
4. van Strijp 
5. Verlinden 
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1.9 Mill van Toen  
 

 
Wie wat bewaart, die heeft wat. De volgende vragen gaan over het Mill en St. Hubert 
kwartetspel.  
 
Door welke Millse club is dit kwartet mede uitgegeven? 
Milo ‘76 
 
Welke 9 kwartetten zitten er in dit kwartet? 
1. Oorlog en bevrijding 
2. Scholen 
3. Sport 
4. Gemeenschapsakkomodaties 
5. Historie 
6. Nijverheid 
7. Gebouwen 
8. Kerken 
9. Rekreatie 
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1.10 Mill van Toen  
 
Hieronder zie je enkele schoolfoto’s van de organisatie. Maar wie zit waar? 
 
Op foto 1 zie je een schoolfoto van Cockie. Zet een cirkel om Cockie.  
 
Op foto 2 zie je een schoolfoto van William. Zet een cirkel om William.  
 
Op foto 3 zie je een schoolfoto van Corné. Zet een cirkel om Corné.  
 
Op foto 4 zie je een schoolfoto van Joost. Zet een cirkel om Joost.  
 
Op foto 5 zie je een schoolfoto van Leontien. Zet een cirkel om Leontien.  
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Categorie 2: De straat op  
 
2.1 De straat op  
 

 

 
 
We maakten deze foto’s in februari 2017.  
Wat is het adres (dus straat én huisnummer) van deze versierde huizen?  
 
1. Beatrixstraat 12 
2. Leeuwerikstraat 2a 
3. Brugse Berg 84 
4. Spoorstraat 5 
5. Parralelweg 12 

 
2.2 De straat op 
 

 
 
Wat is de naam van de metselverbanden van de muren op bovenstaande foto’s? 
 
De Wester:    Wildverband 
Schettering Fam. Jansen: Kruisverband 
Schettering Gerritsma: Halfsteensverband 
Zwembad ’t Anker:  Wildverband 
Concertzaal achterkant: Wildverband 
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2.3 De straat op  
 

 
 
Wat zijn de adressen waar deze attributen te vinden zijn? We zoeken de straat en 
(als deze er is) het huisnummer.   
 
1. Burg Verstraatenlaan 1, hoek met Schoolstraat 
2. Udensedijk 6 
3. Langenboomseweg bij Brede School voor Merlet 
4. Hoogveldseweg 19 
5. Kasteel Aldendriel, Kasteelsestraat  

 
2.4 De straat op 
 

 
 
Hoe lang is het stukje spoorlijn dat langs voormalig houtbedrijf Van Hout aan de 
parallelweg ligt (foto 1) in centimeters?  
Tussen 1050-1055  

  
Hoeveel biezen telt het kunstwerk met de krul (foto 2)?  
65    (wij bedoelden bielzen ipv biezen) 0 is ook goed 
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2.5 De straat op  
 

 
 
We hadden een leuke vraag bedacht. Joost en William zouden een aantal nummers 
van lantaarnpalen fotograferen, maar William had zijn telefoon nog op de ‘selfie-
stand’ staan. Stom natuurlijk, maar misschien kunnen jullie de volgende vraag toch 
beantwoorden. Welke nummers staan er op de lantaarnpalen die Joost en William 
hier wilden fotograferen? 
 
1. 9 
2. 17 
3. 3 
4. 2 
5. 2 

 
2.6 De straat op  
Hoeveel bushaltes zijn er in Mill binnen de bebouwde kom?  
22 
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2.7 De straat op  
 

 
 
In welke straten staan deze bankjes?  
1. Spoorstr 
2. Brandsestr 
3. Looierijweg 
4. Graafseweg en/of Zuidelijk Bergseweg  
5. Hoogstraat  en/of Oranjeboomstraat 

 
2.8 De straat op  
 

 
 
Ga op zoek naar bovenstaande locaties.  
Hoeveel houten paaltjes staan er rondom de zandbak die te zien is op foto 1?  
94 

 
Hoeveel rondgebogen spijlen heeft de goal op foto 2?  
15 
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2.9 De straat op  
 

 
 
Bij welke Millse horecagelegenheden bevinden zich bovenstaande toiletten? 
1.Tongelaar 
2.Fitland 
3.Heike 
4.Winkel 
5.Centrum 

 
2.10 De straat op  
Nu enkele vragen over vanmiddag. Heb je overal op gelet, alles gezien en gehoord? 
Probeer dan maar eens de volgende vragen te beantwoorden.  
 
Wat was er niet correct in het vertelde verhaal door de dorpsomroeper?  
Het was geen katholieke maar een protestantse eredienst waarvoor men de kapel 
trachtte te benutten in 1715. 
 
Wat was het merk van de bril die de omroeper droeg?  
Ray Ban 
 
Welk kenteken had de auto die luid toeterend voorbijkwam tijdens het verhaal?  
34 LRZ 1 
 
Welke kleur schoenen had de omroeper aan?  
Rood 
 
Hoe vaak werd de naam Mill genoemd in het verhaal?  
31-32 
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Categorie 3: Actueel  
 
3.1 Actueel   
Stichting Activiteiten Mill (SAM) organiseert deze dorpsquiz Zuuk ut mar uut. SAM 
organiseert meer activiteiten en is ook bij tal van activiteiten betrokken. Welke 5 
onderstaande activiteiten zijn van SAM of waar helpt SAM aan mee?  
 
1.  Vakantiejaarmarkt  6.   Koningsfeesten  
2.  Duomarathon  7.   Stoep-, schuur- en garageverkoop 
3.  Millse Pulling  8.   Hobby doe wat  
4.  Unox Nieuwjaarsduik  9.   Zotte Zomer Festival  
5.  Biergondisch Mill  10. Werkplaats van Sint en Piet  

 
Vul hier de nummers in van de vijf activiteiten van SAM of waar SAM aan meehelpt:  
1 4 5 7 9 

 
3.2 Actueel  
 

 
 
Een dagelijks bestuur van een club, vereniging of stichting bestaat uit een voorzitter, 
secretaris en penningmeester. Deze vraag gaat over de kasbewaarders van 5 
organisaties. Wie is op dit moment (7 oktober 2017) penningmeester van de 
volgende clubs, verenigingen of stichtingen? Noteer de voor- en achternaam.  
 
Stichting Activiteiten Mill  
Leontien van Gemert van Melis 

 
Stichting huis-aan-huiskrant gemeente Mill en Sint Hubert  
Wilmien Heijs 

 
Stichting Carnaval Mill  
Regie Roefs 

 
Stichting Ontdek Mill  
Henri Kremers 

 
Stichting Myllesweerd Mill  
Rudolf Maas 
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3.3 Actueel  
 

 
 

Er werden het afgelopen jaar weer veel nieuwe inwoners geboren. Wij maakten 
foto’s van mooi versierde voortuinen. Welke naam stond er op de geboorteborden?  
1. Wies 
2. Rein 
3. Amy 
4. Ties 
5. Finn 
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3.4 Actueel  
Op zondag 7 mei 2017 vierde Pastoor Ad van der Meijden een priesterjubileum.  
 
Welk jubileum vierde hij?  
50 jarig priesterjubileum 

 
In welk jaar werd hij priester in Mill?  
1995 

 
Waar was Ad van der Meijden pastoor voordat hij naar Mill kwam?  
Sevenum 

 
Waar is Ad van der Meijden geboren en getogen?  
Boxtel 

 
Welk vak oefende hij uit toen hij besloot toch met de opleiding tot priester te starten?  
Bankmedewerker  

 
3.5 Actueel  
Cultureel Centrum Myllesweerd aan de Kerkstraat 3 in Mill heeft mede door de vele 
activiteiten binnen afzienbare tijd een vaste plek weten te veroveren in onze 
gemeente. Maar ook uit de regio komen er bezoekers naar de theater- en 
filmvoorstellingen. Daarnaast maken er tal van clubs en verenigingen gebruik van 
Myllesweerd. 
 
In welk jaar werd Cultureel Centrum Myllesweerd officieel in gebruik genomen?  
2012 

 
Wie bedacht de naam Myllesweerd? Noteer de voor- en achternaam.  
Bart en/of Ester Hermanussen 

 
Hoe heet de manager van de band die er op 1 april 2017 een theatershow 
verzorgde? Noteer de voor- en achternaam. 
Hugo Berends 

 
Er zijn verschillende vergaderruimtes. Hoe heet de vergaderruimte op de bovenste 
verdieping?  
Inzicht 

 
Wie is op dit moment voorzitter van Stichting Myllesweerd? Noteer de voor- en 
achternaam. 
Bert de Jongh 
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3.6 Actueel  
 

 
 
Bij welke Millse ondernemingen of instellingen zagen wij bovenstaande tekstbordjes? 
1. Lagerhuis 
2. Hema 
3. Buitengewoon Kado 
4. Gemeentehuis 
5. Jan Linders 
 
3.7 Actueel  
Van zaterdag 16 tot en met dinsdag 19 september 2017 was het weer kermis in Mill. 
Er waren weer tal van attracties en kramen in het Millse centrum te vinden. Maar 
welke 5 uit onderstaande lijst stonden tijdens de kermis dit jaar op het marktplein? 
 

1. Tsunami 6. Heart breaker 
2. Niagara adventure 7. Crash cars 
3. Kids fun 8. Gold Coast 
4. Cakewalk 9. Cartoon World 
5. Candy shop  10. Fire rescue 

 
Vul hier de nummers in van de vijf attracties of kramen die dit jaar op het marktplein 
stonden tijdens de Millse kermis.  
 
1 7 9 8 2 
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3.8 Actueel  
Op zondag 24 september 2017 organiseerde Stichting Ontdek Mill voor de derde 
keer de Raamvallei Duomarathon. Hieraan namen 250 duo’s deel. Hieronder zie je 
20 deelnemers aan deze duomarathon. Maar wie vormde met wie een duo?  
 

Angelique Verstraten Freek Vermeulen 
Ingrid Jansen Jack Brienen 
Jessie Minten Joop van der Veen 
Stein Meggelaars Michel Toonen 
Jeroen van den Heuvel Mat van Sambeek 
Marco Smulders Marco de Klein  
Michael van Baardwijk Thea Verstegen 
Maike Derks Marian Kerkhof 
Anne de Kleijn Ralf Berends 
Sjors van Hal Ronnie van Lith 

 
Marco de Klein   met Joop van der veen 
Sjors van Hal   met Stein Meggelaars 
Jessie Minten   met Michael van Baardwijk 
Jeroen van de Heuvel  met Jack Brienen 
Marco Smulders   met Ralf Berends 
Anne de Kleijn    met Freek Vermeulen 
Michel Toonen   met Ronnie van Lith 
Thea Verstegen   met Marian Kerkhof 
Angelique Verstraten  met Mat van Sambeek 
Ingrid Janssen   met Maike Derks 
 
3.9 Actueel  
 

 
 

Dit zijn scenes uit een televisie- of internetcommercial.  
Van welk product, bedrijf of organisatie zijn deze commercials?  
 
1. Gamma 
2. Old Spice 
3. Yarden 
4. Jumbo 
5. Haribo 
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3.10 Actueel  

 
Afgelopen jaar was er in het gemeentehuis van 
Mill een informatieavond, waar ouders en 
jongeren geïnformeerd werden over 
drugsgebruik en gewezen werden op de 
gevaren ervan. Hieronder zie je een 
omschrijving wat de drugs doen en wat de 
gevolgen zijn.  
 

Over welke drugs gaan de volgende teksten?  
 

• Je krijgt een euforisch, verliefd gevoel en urenlange energie  
• Je hebt behoefte aan intimiteit/contact en zin om te dansen  
• Je eetlust verdwijnt en je hebt bij hoge dosering kans op hallucineren  

 
XTC 
 

• De populaire omschrijving is XTC light  
• Deze drug geeft urenlang energie en wekt een euforische roes op  
• Het is minder intens dan xtc en socialer dan speed  

  
FMP  4FA 
 

• Het zorgt voor een ontspannen en rustig gevoel waarbij angsten verdwijnen   
• Gebruikers hebben meer zin in seks  
• Je valt bij een te grote dosis in slaap (vakterm: nok gaan)  

 
GHB 
 

• Deze drug zorgt voor een verhoogde bloeddruk en hartslag  
• Pupillen verwijden, spieren verslappen en eetlust verdwijnt  
• Je wordt alerter, opgewekt, vrolijk en zelfverzekerd  

 
Speed 
 

• Het heeft een spierverslappende en hallucinerende werking  
• De gebruiker raakt in een dromerige, zweverige toestand  
• Plassen gaat moeilijk  
• Bewegingen worden ongecontroleerd  
• Deze drug is van oorsprong een narcosemiddel  

 
Ketamine 
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Categorie 4: Oranje   
 
4.1 Oranje    

 
 
Lakken voor het goede doel. Afgelopen jaar was het erg actueel in verband met de 
actie van Tijn bij Serious Request. Op 26 april 2014 lakten deze Millse dames ook al 
nagels voor een goed doel.  
 
Voor welk goed doel?  
Glazen Huis  en/of Alpe D’Huzes 

 
Wat kostte het om je nagels te laten lakken door deze dames?  
50 cent 

 
4.2 Oranje  
 
Het behaagt de majesteit regelmatig ook inwoners van ons mooie Mill te verrassen 
met een Koninklijke onderscheiding. Welke 5 inwoners uit onderstaand rijtje kregen 
al eens een Koninklijke onderscheiding?  
 

Tien van Tienen | Corry Toonen v d Coer | Jan Duffhues | Ad Berends | 
Huub v.d. Ven | Marianne van Hal van Kempen | Frans Maas | René Teunesen | 

Jeanne van Boxtel | Henri Kremers | Theo Gerrits | Walter van Erkelens | 
Jos Bussemaker | Leo Josemanders | Elly Meijnders 

 
Jan	Duffhues		
Frans	Maas		
Jeanne	van	Boxtel		
Theo	Gerrits		
Jos	Bussemakers	
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4.3 Oranje  
 

 
 
Bij welke Millse supermarkten zijn deze merken sinaasappelsap te koop? 
 
1 Jan Linders 
2  Aldi 
3 Albert Heijn 
4 Albert Heijn 
5 Jan Linders 
 
4.4 Oranje  
 

 
 
Bovenstaande foto’s zijn stukjes van logo’s van ondernemingen met een Mills tintje.  
Wat is de naam van de bedrijven?  
 
1. Solid vloeren 
2. Van der Horst aannemers 
3. ViaSana 
4. Zonwering Mill 
5. Orangeworks 
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4.5 Oranje  

 
Bovenstaande foto is gemaakt op Koninginnedag 2009. Achter de harmonie zie je de 
grote boom (De Oranjeboom) op het plein voor Mariënweerd.  
Ter ere van welke gelegenheid is deze boom geplant?  
Geboorte Prinses Juliana 

 
En als we het toch in de Oranjeboombuurt zitten: In 2002 werden er 3 leden van de 
Oranjeboombuurt onderscheiden met de Oranjeboom award. Welke leden waren dit? 
Noteer de voor- en achternaam.  
1. Mien vd Heuvel 
2. Mia van Rooy 
3. Sjaak Verberk 
 
Wie maakte deze award? Noteer de voor- en achternaam.  
Mathieu Vloet 
 
4.6 Oranje 

 
 
 
Met welk shirtnummer speelden deze dames tijdens het EK 2017?  
Schrijf het nummer in de wit/gele bolletjes. 
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4.7 Oranje  
 

 
 
Wat zijn de namen van deze enigszins “oranje” strip- of filmfiguren?  
1. van Zwollem 
2. Heroix 
3. Daffy (Duck) 
4. Raichu 
5. Shaggy 
6. Sebastiaan 
7. Kenny 
8. Pebbles 
9. Nemo 
10. Barabientje of Barbaletta 

 
4.8 Oranje  
 
Dit jaar vierde Koning Willem-Alexander zijn 50e verjaardag en zag hij dus Abraham. 
Hij houdt wel van een feestje en kijkt ook uit naar carnaval. Als hij 60 jaar oud is, op 
welke datum valt dan carnavalszondag?  
 
27 februari (2028) 
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4.9 Oranje  
 

 
 
Wat zijn de benamingen van bovenstaande oranje bloemen? 
 
1   Chrysanten  
2   Gerbera  
3   Lelie  
4   Ranonkel  
5  (Spaanse) Margriet  

 
4.10 Oranje  
 

 
 
Wat zijn de namen van deze oranje prinsessen? Noteer de voornaam.  
 
1. Margriet 6. Mabel 
2. Ariane 7. Marilène 
3. Margarita 8. Annette 
4. Eloïse 9. Alexia 
5. Amalia 10. Irene 
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Categorie 5: Muziek   
 
5.1 Muziek    
 

 
 
Nederland is een muzikaal land en kent veel artiesten. Zo ook verschillende rappers. 
Ken jij bovenstaande rappers? Noteer hun artiestennaam.  
 
1 Jonna Fraser 
2 Kraantje Pappie 
3 Boef 
4 Ronnie Flex 
5 Lil’ Kleine 
 
5.2 Muziek  
Deze vraag gaat over het lied van Toon Hermans, “24 rozen”. Tel hoe vaak Toon de 
titel herhaalt. Dat zijn een heleboel rozen! Als je al deze rozen verdeelt onder de 
vrouwen waarmee Rob de Nijs trouwde, hoeveel rozen krijgt dan elke vrouw?  
 
144 (volgens songtekst)     168 (volgens live versie) 
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5.3 Muziek  
 

 
 
Wat zijn de namen van bovenstaande Millse koren?  
 
1. Voice Mill 
2. Willibrordus Kerkkoor 
3. Volkoren 
4. Millodie 
5. Straetlappen 

 
5.4 Muziek  
Tijdens het optreden van Peanuts op zondagmiddag tijdens Mill at the park 2017 
zong een Millse zangeres een liedje met de band.  
 
Wie was die zangeres? Noteer de voor- en achternaam.  
Evi Linders 

 
En welk lied zong ze? Noteer de titel van het lied.  
Rolling in the Deep 
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5.5 Muziek  
Muziekvereniging St. Willibrord gaf op zaterdag 15 april 2017 een Promsconcert met 
de titel proud to be fout. Welke 5 nummers uit onderstaande lijst werden die avond 
wel gespeeld?  
 
1. 99 Luftballons – Nena  
2. Een beetje verliefd – André Hazes  
3. Hitmix – K3  
4. Just say hello – René Froger  
5. These boots are made for walking – Nancy Sinatra  
6. Radio – Dolly Dots  
7. Dr. Bernard – Bonnie St. Claire  
8. Save your kisses for me – Brotherhood of Man  
9. River deep mountain high – Tina Turner  
10. De meeste dromen zijn bedrog – Marco Borsato  

 
Schrijf in de volgende vakjes de cijfers van de liedjes die werden gespeeld.  
 
1 3 5 7 9 

 
5.6 Muziek  
Hieronder zie je vijf cryptische omschrijvingen.  
Wat is het lied en de uitvoerende artiest of groep die hier omschreven wordt?  
 
In deze elementen horen we de negende  
Earth, wind and fire – September  

 
Je krijgt toestemming om deze drug te gebruiken  
Doe maar – Heroïne of nederwiet 

 
Een stevige tropische regenbui  
Typhoon – Als de regen valt  

 
Deze “domme” zangeres heeft een breekbaar hart  
Blondie – Heart of Glass  

 
Dit meisje van de slijterij moet afkicken  
Amy Winehouse – Rehab  
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5.7 Muziek  
 

 
 
Hoe heet de band die te zien is op bovenstaande foto?  
8ball boppers / Eightball Boppers 

 
Een van deze muzikanten woont in Mill. Hoe heet deze muzikant? Noteer de voor- 
en achternaam.  
Henk Honing 

 
Welk instrument bespeelt hij?  
Bas 

 
In welke plaats is hij geboren?  
Nijmegen 

 
Tijdens carnaval 2008 introduceerde de band een dialectlied. Wat is de titel?  
Gèle Daf 

 
5.8 Muziek  
Wie hoort niet in het volgende rijtje?  
 

Händel | Bach | Beethoven | Mozart | Wagner | Verdi | Vivaldi 
 
Beethoven 
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5.9 Muziek  
Beluister eens het liedje ‘Mijn blonde sexmachine’.  
 
Wie telt er niet mee in Peter Koelewijn & z’n Rockets-Angeline?  
Brigitte Bardot 

 
In welke auto rijdt de man waaraan Peter zijn Angeline verloor?  
Jaguar 

 
Wat heeft Peter met zijn blonde sexmachine doorgenomen over wat zijn moeder hem 
had verteld?  
Over het bloemetje en de bij 

 
Na welk gebeuren ging het hartje van Angeline open voor Peter?  
6 cuba libres verder 

 
Waarom viel Peter van zijn stoel?  
De bliksem sloeg in 

 
Uit welke stad kwam de volgende man waarmee Angeline kennis maakte?  
Rome 

 
Angeline en Peter gingen naar haar kamer, maar waarom?  
Daar zou het koeler wezen 

 
Deze hit is gemaakt door Peter en zijn Rockets. Hoeveel bandleden waren dat er 
toen?  
5 

 
In welk jaar is dit nummer voor het eerst verschenen?  
1973 

 
Wat stond er op de B-kant van deze single?  
Allemaal omhoog allemaal omlaag 

 
5.10 Muziek  
Onlangs gaven we via onze Facebookpagina al aan dat het belangrijk is om bij 
ontvangst van de vragenmap snel even alle vragen en opdrachten door te kijken, 
want anders mis je wellicht het tijdstip om bijvoorbeeld deze vraag goed te kunnen 
beantwoorden. Want welke plaat was vandaag, zaterdag 7 oktober 2017, als eerste 
te horen bij de Lokale Omroep Mill na 22:00 uur? 
 
Artiest/band: Earth and Fire 
Titel van de plaat: Weekend 
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Categorie 6: Sport    
 
6.1 Sport   
 

 
 
Wat zijn de namen van bovenstaande pupillen van de week? Noteer de voor- en 
achternaam.  
Jenthe Rovers  
Timo van Lith  
Romee Klomp  
Ben vd Horst  
Jet van Elk  

 
6.2 Sport  
In Mill barst het van het sporttalent. Onderstaand 5 omschrijvingen met de vraag, 
over wie in de wereld van sport hebben wij het? Let op: het gaat om in Mill geboren 
of nu in Mill wonende of sportende personen. Noteer de voor- en achternaam.  
 
Zijn droge knal na 33 minuten voetballen op sportpark De Kogelberg betekende 
zoveel voor Juliana. Winst op de aartsrivaal, revanche na de 2-0 thuisnederlaag, 
handhaving in de vierde klasse en vooral een bijna zekere financiële meevaller voor 
komend seizoen. 
Tom Heerbaart 

 
Haar wilskracht en ambities bleven bij niemand onopgemerkt. In de dekking was ze 
niet te passeren en aanvallend droeg ze ook altijd haar steentje bij. En toch koos ze 
voor het Duitse TuS Lintfort, dat volgend jaar uitkomt in de 3. Bundesliga.  
Lisanne van Hulten 

 
Zeven jaar geleden startte hij met deze sport en in Mill kreeg hij alle medewerking 
deze sport van de grond te tillen. Het spel blijft hetzelfde, of het staand of zittend is. 
Maar zittend is het veel dynamischer. 
Geert van den Heuvel 
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Op dit moment zit ik in het ontwikkeltraject van de KNVB. Dit houdt in dat ik een 
eigen coach heb en hij mij extra begeleidt en vaak komt kijken bij mijn wedstrijden. 
Vanuit zijn ervaring kan hij veel aan me vertellen en goede tips geven.”  
Ko van de Ven 

 
Vijf teamgenoten van deze Millenaar (de doelman en vier veldspelers) kregen direct 
rood, daarnaast kreeg een ploeggenoot twee keer geel. Omdat zijn team met nog 
maar zes spelers op het veld stond, werd het duel vlak voor tijd bij een 4-2 stand 
gestaakt.  
Rens van Lanen 

 
6.3 Sport  
Onderstaand het Millse team dat in 1974 meedeed aan de zeskamp in Avanches, 
Zwitserland. Wat zijn de namen van de 5 omcirkelde deelnemers? Noteer de voor- 
en achternaam. 
 

 
 
1. Tiny van Katwijk 
2. Marjo Verhoeven 
3. Riet de Man van Sambeek 
4. Martien/Mat van de Vorle 
5. Koos van Overdijk 
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6.4 Sport  
Tijdens een algemene ledenvergadering van een Millse vereniging won Marco Arts 
een prijs, omdat hij een positieve bijdrage had geleverd voor deze club. Wat won 
Marco? 
Fair Play Stick 
 
De Millse Handbalvereniging verkocht op paaszaterdag 2017 weer bosjes tulpen 
langs de Millse deuren. Hoeveel bosjes zijn er uiteindelijk verkocht? 
500 
 
6.5 Sport  

 
Deze Brabantse dame is niet alleen in Nederland bekend maar kreeg dit jaar ook 
internationale aandacht. Zij vertoefde in 2014 ook enkele malen in Mill. 
 
Hoe heet deze dame? Noteer de voor- en achternaam.  
Danielle v d Donk 
 
Bij welk lokaal project in Mill was zij betrokken?  
Brabantse Dorpenderby (tbv de Beweegtuin) 
 
Welke lokale organisatie nam destijds het initiatief voor dit project?  
S.A.M. Stichting Activiteiten Mill 
 
Ondertussen is dit project een zelfstandige stichting. Hoe heet deze stichting?  
Stichting beweegtuin Mill 
 
Wie is de voorzitter van deze stichting? Noteer de voor- en achternaam.  
Marcel Peters 
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6.6 Sport  

 
Van welke Millse vereniging is bovenstaande vlag?   
Wandel Sport Vereniging Amicitia 
 
6.7 Sport  
 

 
 
Van welke topsporters zijn bovenstaande tatoeages? Noteer de voor- en 
achternaam.  
1 Ranomi Kromowidjojo  
2 Memphis Depay  
3 Nieky Holzken  
4 Shanice van de Zanden  
5 Koen de Kort  
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6.8 Sport  
17 januari 2017 om 19:30 dartte Ruben Relou tegen Rober Stijsiger, wat was de 
uitslag van deze wedstrijd? 
6-0 
 
In Deurne was in mei 2017 een wedstrijd op de atletiekbaan. Welke Millse sporter of 
sportster liep de 15 kilometer in een tijd van 57.27? 
Rob Kerkhof 
 
6.9 Sport 
 

 
 

Op bovenstaand plaatje staan de omtrekken van 5 racecircuits. Welke 5? 
Zandvoort  
Catalunya /Barcelona 
Zolder  
Hokenheide  
Le Mans / La Sartre 
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6.10 Sport 
 

rang land  goud  zilver  brons totaal 

1  China 4 2 0 6 

2  Roemenië 2 5 1 8 

3  Bondsrepubliek Duitsland 2 0 1 3 

4  Australië 1 1 0 2 

5  Italië 1 0 0 1 

6  Verenigde Staten 0 1 1 2 

7  Canada 0 1 0 1 

8  Japan 0 0 3 3 

9  Finland 0 0 2 2 

10  Chinees Taipei 0 0 1 1 

 Groot-Brittannië 0 0 1 1 

totaal 10 10 10 30 

 
Bovenstaande tabel is de uitslag van een Olympische sport tijdens de Olympische 
Spelen in 1984. Van welke sport is deze uitslag?  
Gewichtheffen 
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Categorie 7: Eten en drinken     
 
7.1 Eten en drinken  
Sinds kort is er in Mill een boerderijwinkel op de Markt, hierover een vijftal vragen.  
 
Wat kost Oma’s vruchtenlimonade?  
€ 4,25 
 
In welke weken werd er in verband met de vakantie geen yoghurt verkocht in deze 
winkel? 
Week 32 en 33 
 
Wat staat er op het vierde grote bord aan de muur aan de rechterzijde vanaf de 
entree aan de markt? 
Wij werken zoveel mogelijk met produkten uit de streek! Eerlijk heerlijk en vers! 
 
De boerderijwinkel heeft een spaarsysteem met stickers.  
Hoeveel spaarkaarten heb je nodig voor een kleine rieten tas?  
2 kaarten 
 
Wie is de eigenaar van deze boerderijwinkel? Noteer de achternaam.  
Verdaasdonk 
 
7.2 Eten en drinken  
Twee bands gaven dit jaar vanaf het podium een fles drank aan het publiek.  
 
Welke drank werd er tijdens het optreden van Beat the Stones tijdens het Free Rail 
Festival 2017 in Mill in het publiek doorgegeven?  
Tequila 

 
Welke drank werd er doorgegeven tijdens het optreden van The Wetnecks tijdens het 
Zotte Zomer Festival 2017 in Mill?  
Nozem 
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7.3 Eten en drinken  
 

 
 
Bovenstaande Chinese tekens zijn vijf gerechten, die je kunt bestellen bij ons eigen 
Millse Chinees Restaurant Nieuw China aan de Karstraat.  
 
Welke 5 gerechten staan hier? 
 
Haaienvinnensoep  
Nasi Goreng Speciaal  
Tjaptjoy met varkensvlees  
Kroepoek  
(Chinese) loempia  
 
7.4 Eten en drinken  
De organisatie van Zuuk Ut Mar Uut snackt graag tijdens vergaderingen. Ze 
bestellen dan allemaal een frietje met. De heren allemaal een frikandel speciaal. 
Verder kozen alle dames voor een kroket en 2 van de mannen ieder een mexicano. 
En 1 van de drie stellen voor allebei een kaassouflé. Wat bestelde de organisatie en 
wat betaalden zij bij de vier snackbars in Mill?  
 
Bestelling: 
 
6 Friet met  
3 Frikandellen speciaal  
3 Kroketten  
2 Mexicano’s  
2 Kaassouflees 
 
Prijs bij ’t Heike:    € 29,20 
Prijs bij Plaza de Frietkraam:  € 29,50 
Prijs bij AnyTyme de Keizer:   € 30,80 
Prijs bij Eten &Zo:    € 29,75 
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7.5 Eten en drinken 
Wat bakt Maarten Manders voor soort brood met onderstaande ingrediënten? 
Nog een tip: Er zijn 2 varianten: met en zonder Amandelspijs. 
 

1. Bloem  6. Roomboter  
2. Water  7. Rozijnen  
3. Gist  8. Krenten  
4. Zout 9. Kaneelsuiker  
5. Melkpoeder 10. Geheim van de bakker  

 
Mills Mikske 
 
Hoge gisting. Het wordt met gerstemout, tarwemout en haver gebrouwen. Het bier is 
troebel omdat het ongefilterd is. Het alcoholpercentage is bijna 5%. De toevoeging 
van koriander en schillen van citrusvruchten geeft het bier een citrusachtige smaak. 
 
Welk biertje van een Millse Brouwerij staat hierboven beschreven? 
Witte Willems 
 
 
7.6 Eten en drinken  
 

 
 
Op bovenstaande afbeeldingen ziet u verschillende kruiden. Welke kruiden zijn dit?  
 
Nootmuskaat  
Foelie  
Kardemom  
Kurkuma / Geelwortel 
Fenegeriek  

 
7.7 Eten en drinken  
We willen met de organisatie van Zuuk ut mar uut gaan eten in een restaurant met 1 
of meerdere Michelin ster(ren), maar niet zo ver rijden. Welke is het dichtst bij Mill 
gelegen?	Noem de naam van het restaurant en de plaatsnaam.  
Cordial Oss 
 
In 2017 verloren een aantal Nederlandse restaurants hun Michelin ster. Hoeveel 
restaurants waren dit in totaal?  
7 
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7.8 Eten en drinken  
 

 
 
Bovenstaande kunstwerken hebben een link met eten en/of drinken. Denk aan de 
naam van de kunstenaar of titel van het kunstwerk. Welk eten of drinken? 
 
1 Café/Koffie  
2 Appel  
3 Brood  
4 Melk  
5 Aardappel  
 
7.9 Eten en drinken  
Hoeveel kostte een consumptiemunt bij het Free Rail Festival in Mill in 2017?  
2,10 

Hoeveel kostte een consumptiemunt bij Mill at the Park 2017?  
2,20 

Hoeveel kostte een consumptiemunt op het Zotte Zomer Festival 2017?  
2,50 

Hoeveel kostte een biermunt op Biergondisch Mill 2017?  
2,- 

Wat was de ritprijs van de Tsunami op de kermis in Mill in 2017?  
2,- 

 
7.10 Eten en drinken  
Bij deze vragenmap kregen jullie 2 theezakjes. Welke smaken thee zijn dit? 
 
1. Venkel 
2. Mango 
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Categorie 8: Millse minsen       
 
8.1 Millse minsen   
 

 
 
We hebben er oog voor! Wat is de voor- en achternaam van de personen waarvan je 
de ogen op bovenstaande foto’s ziet?  
 
1. Francien Rooyakkers 
2. Hanneke Weren 
3. Maarten Bens / Dj Benzel 
4. Toon Willems 
5. Mindy Broeren 
6. Dania v.d. Velden 
7. Rick van Lanen 
8. Ralf Berends 
9. Antoine Walraven 
10. Marcel Peters 
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8.2 Millse minsen  
 

 
 
Wat is beroep van de 2 Millenaren op de foto? 
 
1. Kapster 
2. Brandweer 
 
8.3 Millse minsen  
 

 
 
Mooie, onvergetelijke Millse minsen: Wat zijn de namen van deze dames en heren? 
Noteer alleen de achternaam.  
 
1 Gunneweg  
2 Bastiaans 
3 Peijnenburg  
4 Bens  
5 Konings  

 
 



   
 

 

43 

8.4 Millse minsen  
 
En dan denk ik aan Brabant… Weet je ook waar in Brabant welke gemeentes liggen? 
We testen je kennis via enkele burgemeesters die iets met onze gemeente te maken 
hebben, maar ook een link hebben met andere gemeentes.  
 
Geef op onderstaand landkaartje van de provincie Brabant aan waar de volgende vijf 
gemeentes liggen in onze provincie.  
 

1. Geef met 1 aan waar de gemeente Mill en Sint Hubert ligt.  
 

2. Burgemeester Walraven was de eerste wethouder in …  
Geef met 2 aan waar deze gemeente ligt.  

 
3. Burgemeester Daandels vertrok van Mill naar …  

Geef met 3 aan waar deze gemeente ligt.  
 

4. Burgemeester Van Beers vertrok van Mill naar …  
Geef met 4 aan waar deze gemeente ligt.  

 
5. De echtgenote van Millenaar Paul Kuijpers is burgemeester van …  

Geef met 5 aan waar deze gemeente ligt.  
 



			
	

 

8.5 Millse Prinse-minsen  
Van welke Millse Prinsen zijn onderstaande carnavalsmedailles?  
Schrijf de voor- en achternaam van de prins onder “de polaroid”.  
 

 
 
Jan Beelen – Leon Claessens – Marcel Peters  
Rudolf Maas – William van Gemert – Ad Heijs  
Piet Toonen – Jos van Boekel – Tonnie Klomp  
Emil Minten  
 
 
 



			
	

 

8.6 Millse minsen  
Het is nu eenmaal een gegeven, Millse mensen praten veel en graag. Soms met 
elkaar en soms ook over anderen of hebben het juist graag over zichzelf. In De Neije 
Krant van dit jaar vonden we de volgende uitspraken en citaten. Aan jullie de 
opdracht te noteren welke persoon de betreffende uitspraak deed. Noteer de voor- 
en achternaam.  
 
“Wij bieden een speciale service om het overstappers nóg makkelijker te maken.” 
Pedro Klomp 
 
“Maar iedereen heeft enorm hard gewerkt en samen hebben we een mooi resultaat 
neer kunnen zetten.”  
Geertje Braks 
 
“Als wij de jeugd tot 18 jaar nu in Mill kunnen houden, dan is dat straks ook goed 
voor de lokale horeca.” 
Chris Jan Beerendonk 
 
“Het heeft me altijd een goed gevoel gegeven om hier actief te zijn. Je kunt wat 
betekenen voor de buurt. 
Harry v d Linden 
 
“Eerst noemde iedereen deze plek het oude kerkhof, maar steeds vaker hoor ik dat 
men het de Acaciahof noemt.” 
Pastoor Ad vd Meijden 
 
“Wij willen dit stukje wereld écht beter achter laten dan dat we hemaantroffen. Voor 
onze kinderen en kleinkinderen. En iedereen kan mee doen.” 
Ad Berends 
 
“Veel van onze vaste gasten kennen deze 2 kaarten en regelmatig vroeg men in het 
eetcafé naar gerechten op de restaurantkaart en andersom.” 
Francien Rooyakkers 
 
“Ik ben blij veel jeugdige ondernemers te zien en onderschrijf de mening van René, 
enerzijds moet je zelf hard werken om een gezond bedrijf op te zetten en anderzijds 
ook samenwerken om verder te komen.” 
Cees Berends 
 
“Nog steeds doe ik dit werk met veel plezier en kan ik er erg veel voldoening 
uithalen.” 
Silvia Bergmans 
 
“Diverse mensen liepen al een tijdje met wat ideeën om een nieuw evenement in het 
Millse Landschapspark te organiseren.” 
Ad Heijs 
 



			
	

 

8.7 Millse minsen  
 

 
 

Je ziet hier vijf covers van boeken van Millse bodem.  
 
Wat is de titel van boek 1?  
Ominia in Omnubus 

Wie is de schrijver of schrijfster van boek 1? Noteer de voor- en achternaam.  
Lisa Pennings 

 
Wat is de titel van boek 2?  
Stroomopwaarts met tegenwind 

Wie is de schrijver of schrijfster van boek 2? Noteer de voor- en achternaam.  
Paul Moors 

 
Wat is de titel van boek 3?  
Inktzwart 

Wie is de schrijver of schrijfster van boek 3? Noteer de voor- en achternaam.  
Anne Gerritsma 

 
Wat is de titel van boek 4?  
Trots 

Wie deed de fotografie en vormgeving van boek 4? Noteer de voor- en achternaam.  
Ferry Vloet 

 
Wat is de titel van boek 5?  
Van Mill tot Mill 

Wie is de schrijver of schrijfster van boek 5? Noteer de voor- en achternaam.  
G van Hout 



			
	

 

 
8.8 Millse minsen  
Nog een boekenvraag: In november bracht Pieter van den Elzen een boek uit met 
verzamelde columns. Welke titel heeft de column op pagina 54 van dat boek?  
Duk Zuuke 

 
8.9 Millse minsen  
Bijnamen: Wie wordt of worden er in de Millse volksmond bedoeld met deze namen? 
Noteer de voor- en achternaam.  
 
Hoedje   
Mark Schuurmans 
 
Q  
Quinten van Overdijk 
 
Ronnie de Wit  
Ronald Cornelisse 
 
Sjakie  
Sakir Cengiz 
 
De Berkhofjes  
Familie Selten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



			
	

 

8.10 Millse minsen  
 

 
 
Deze foto’s zijn jaaaren geleden gemaakt.  
Wie zijn deze bekende (en wellicht iets minder bekende) Millse heren? Noteer de 
voor- en achternaam.  
 
1 Jan Hendriks  
2 Henk Kahlert  
3 Toon van Burgt  
4 Jan Crooijmans  
5 Wim van Reijmersdal  
6 Stanny Stanley Goossens 
7 Rob Berends 
8 Walter van Erkelens 
9 Danny Cardo / Jan Dommernick 
10 Patrick Weren  
	 	



			
	

 

Categorie 9: De wereld rond        
 
9.1 De wereld rond  
 

 
 
Deze twee heren zijn uitgevlogen Millenaren.  
Wat is de huidige woonplaats van deze heren? Noem het dorp of de stad.   
 
Woonplaats foto 1: Halifax 
Woonplaats foto 2: Cheshire 

 
9.2 De wereld rond  
 

 
 
Bovenstaande personen hebben een Millse overeenkomst. Welke overeenkomst?  
Millse straatnamen 

 



			
	

 

9.3 De wereld rond  
Ook dit jaar hebben we het centrum van Mill bekeken via Google Streetview. 
 
Hoeveel fietsen staan er buiten bij “’t Snuutje”?  
8 

 
Hoeveel tafels en stoelen staan er bij Eten &Zo op het terras?  
0 

 
Wat geeft het driehoekige bord aan ter hoogte van de apotheek?  
Werk in uitvoering 

 
Welke prijzen hebben de lampen van EDO tijdens de opruiming volgens de 
aankondiging op de ramen?  
 5,-  10,-  15,-  20,-  25,-  30,-  40,-  45,-  50,- 60,-  

 
Welke kleur broek draagt de persoon die bij de HEMA op de stoep staat?  
Wit 

 
9.4 De wereld rond  
 

 
 
Aan welke straten staan bovenstaande handwijzers? 
1 = Graafsedijk tussen Gassel en Beers 
2 = Lommerstraat tussen Gassel en Linden 
3 = Kruising Heuf, Hoefseweg, Beerseweg Haps 
4 = Beerschemaasweg, Escharen 
5 = Eikenlaan, Langenboom 
 



			
	

 

9.5 De wereld rond  
 

 
 
Welke planeten zie je op bovenstaande foto’s? 
1 Uranus  
2 Mercurius  
3 Saturnus  
4 Mars  
5 Venus  
 
9.6 De wereld rond  
 

 
 
In welke stad staan bovenstaande gebouwen? 
1.  Ottowa 
2.   Bridgetown 
3.   Boedapest 
4.   Jeruzalem 
5.   Oslo 
 



			
	

 

9.7 De wereld rond  
 

 
 
Uit welk land komen bovenstaande klederdrachten? 
1. Griekenland 
2. Tsjechië 
3. Finland 
4. Rusland 
5. Schotland 
 
9.8 De wereld rond  
 

 
 
Hierboven zie je stukjes van logo’s van vliegmaatschappijen. Welke?  
1.  China Airlines 
2.  Ryan Air 
3.  Qantas 
4.  American Airlines 
5.  KLM 

 
 
 
 



			
	

 

9.9 De wereld rond  
 
Mill ligt niet alleen in Noord-Brabant, Nederland. Maar ook in andere landen.  
Wat is de straat, het huisnummer én de plaatsnaam van de volgende Mill’s?  
 

 
 
 
 2001 Gilmer Road in Longview  
 

 

 
 

 
Mazuraŭ St. 81 in Gomel  
 



			
	

 

9.10 De wereld rond  
 

 
 
In welke steden zijn bovenstaande carnavalsfoto’s gemaakt? 
1 Rio de Janeiro  
2 Nice  
3 Duinkerken  
4 Keulen  
5 Venetië  



			
	

 

Categorie 10: Crea bea         
 

10.1 Crea bea I 
Een houdbaarheidsdatum is een wettelijk voorgeschreven vermelding op een 
levensmiddel die de klant informatie biedt over de uiterste datum waarop het product 
kan worden geconsumeerd of hoelang het kan worden bewaard. In Nederland is de 
houdbaarheidsdatum in het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen 
geregeld. 
 
Duik achterin de voorraadkast en zoek een artikel dat zover mogelijk over de 
houdbaarheidsdatum is. Breng dit artikel ter controle mee bij het inleveren van de 
map met daarop je teamnummer.  
 
Houdbaarheidsdatum:  

 
10.2 Crea bea 
  

 
 
Een Millse fotoclub exposeerde onlangs in Myllesweerd. Op bovenstaande foto zie je 
4 foto’s van foto’s die in Myllesweerd hingen. Wat zijn de namen van deze fotografen 
van die geëxposeerde werken? Noteer de voor- en achternaam.  
1. Thea Kersten 
2. Corrie van Bommel 
3. Marius Willems 
4. Nel van Duren 
 
Hoe heet deze fotoclub?  
Gespot 



			
	

 

10.3 Crea bea  
 

 
 
Op welk nummer staat bovenstaande auto geparkeerd?  
87 
 
Eenmaal geparkeerd stelde de organisatie van Zuuk ut 
mar uut zich op in een piramide.  
 
Kunnen jullie achterhalen waar Ilse staat? Enkele tips:  

1. William staat niet op de grond  
2. Corné staat tussen twee anderen in  
3. William, Leontien, Corné en Cockie staan niet 

op hun handen  
4. Joost steunt op Leontien en Corné  
5. Leontien staat niet aan de rechterkant  

 
Ilse staat op nummer:  5 

 
10.4 Crea bea  
Het Mills Bier Drinkers Gilde organiseerde onlangs een gezellige avond in café 
Royal. Deze was alleen toegankelijk voor genodigden. Om ervoor te zorgen dat ook 
alleen deze genodigden binnen zouden komen, had men een speciaal wachtwoord 
afgesproken. Maar Henk wilde er ook graag naar toe. Hij was echter niet genodigd. 
Hij verstopte zich in de struiken en luisterde naar de wijze waarop iedereen naar 
binnen mocht.  
 
Robert stond aan de deur en controleerde op het juiste wachtwoord.  
Erik kwam aan de deur. Robert zei 8, Erik zei 4 en hij mocht binnen. 
Harm kwam aan de deur. Robert zei 6, Harm zei 3 en mocht naar binnen.  
Marco kwam aan de deur. Robert zei 12, Marco zei 6 en mocht naar binnen.  
 
Henk had dit een tijdje beluisterd en dacht: ik heb het door. Hij liep naar de deur. 
Robert zei 10, Henk zei 5 maar mocht niet binnen.  
 
Wat had Henk wel moeten zeggen om binnen te komen? 
vier 
 
 
 



			
	

 

10.5 Crea bea  
Ons mooie durpke Mill heeft 155 straatnamen. Maar 1 straatnaam heeft 7 
opeenvolgende klinkers. Welke straatnaam is dit?  
Vraag vervalt- iedereen 10 punten.  Klinkers moest medeklinkers zijn.  
Dr. Arntzstraat 

 
10.6 Crea bea  
 

 
 
Welke handwerktechniek zien we op de plaatjes? En hoe heet deze steek of knoop?  
1. Handwerktechniek: Breien 
1. Steek of knoop: Diamantsteek 

 
2. Handwerktechniek: Haken 
2. Steek of knoop: Nopjessteek 

 
3. Handwerktechniek: Breien 
3. Steek of knoop:  Parelboordsteek 

 
4. Handwerktechniek: Macramé / Knopen 
4. Steek of knoop: Weitasknoop 

 
5. Handwerktechniek: Haken 
5. Steek of knoop: Strooisteek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



			
	

 

 
10.7 Crea bea  
 

 
 
Los bovenstaande droedels op:  
1. Watervoorziening 
2. Robin Hood 

 
10.8 Crea bea  
 
Thijs en Hans zijn twee journalisten. Zij doen verslag van een playbackshow. De 
deelnemers zijn Ronnie, Billy en Cindy.  
 
Thijs schrijft dat Ronnie de wedstrijd heeft gewonnen en Billy tweede werd.  
Hans schrijft dat Cindy heeft gewonnen en Ronnie tweede werd.  
 
Uiteindelijk blijkt dat zowel Thijs als Hans de juiste uitslag verkeerd hebben 
opgeschreven. Beide hebben 1 correcte uitslag gegeven en 1 valse uitslag.  
 
Wat was de echte uitslag van de playbackshow?  
 
1. Cindy 
2. Billy 
3. Ronnie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



			
	

 

 
10.9 Crea bea  
  
Zoek de verschillen, omcirkel de verschillen op het onderste plaatje.  
 

 



			
	

 

 
10.10 Crea bea I   
 



			
	

 

 

Maak een vogelhuisje volgens de bouwtekening (maten in mm). Vergeet niet om op 
de achterkant je teamnaam of nummer te zetten. Veel succes met deze opdracht; wij 
zijn benieuwd of er veel technisch vaardige knutselaars in Mill wonen.  
Lever het vogelhuisje tegelijk met de antwoordenmap in!   


