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Historiscche quiz op
o zondagg 27 oktob
ber
Heemkun
ndekring Myyerle houdt op
zondag 277 oktober a.s. voor de tweede
keer de M
Mierlose Hisstorische Qu
uiz.
De eerstee was op 18 septemberr
2011 waaarbij werd gestreden
g
om de
2 jarige w
wisseltrofee.
Na een evvaluatie van
n de eerste quiz
bleek dat we voor eeen vervolg hiervan
h
het merendeel van de
d vragen ovver
een veel rrecentere tijd moeten houden.
Door de eervaring diee we in 2011
1 hebben
opgedaan
n hebben we
w nu de mo
oeilijkheids‐‐
graad van
n de vragen aangepast,, zodat er
veel meer gescoord kan worden
n.
Er nemen
n weer 6 teaams deel uitt alle gelediingen van de Mierlose gemeenschhap die vóór de pauze
“strijden”” om de wissseltrofee.
Quizleider is ook nu weer Rene Weijmans, hij zal aan de
d teamleden de vrageen stellen die door mid
ddel
van een P
PowerPoint presentatie
e op een schherm worden getoond
d. De antwooorden met de bron waaaruit
de vragen
n vandaan komen,
k
worrden metee n nadat de teams hun keuze hebbben gemaakkt op het sccherm
weergegeeven.
uze wordt ook
o het pub
bliek betrokkken bij de quiz.
q
Na de pau
Ook dan w
weer met behulp
b
van PowerPoint
P
t worden op
p het scherm
m vragen geesteld over bv. het Mieerlo’s
Dialect. H
Het Mierlo’ss Woordenb
boek van Geerard v.d. Vleuten is da
aarin beslisssend.
Verder eeen aantal deetail foto’s die
d zijn gem
maakt op divv. plekjes in Mierlo, waaarvan wij hopen
h
dat u ze
herkent. IIedereen kaan dus na de
e pauze (u bbent daarin
n uiteraard vrij)
v zelf acttief deelnem
men door heet
invullen vvan de vrageen lijst. Na de
d vraagsteelling worde
en de formu
ulieren opgeehaald en komen de
antwoord
den op het scherm,
s
terwijl in die t ijd de antwoordformulieren wordden gecontrroleerd. Er zijn
z
geen grotte prijzen tee winnen, maar
m
wel ee n aardige atttentie voor de winnaaars.
Een beetjje competitie mag er natuurlijk weel inzitten, dat
d houdt het
h ook spannnend maar het meren
ndeel
van de vragen zal tocch echt wel door de m eesten van jullie goed kunnen woorden beanttwoord.
w u een he
eel gezelligee middag ku
unnen bezo
orgen en da t de panelle
eden zullen
We verwaachten dat we
zorgen vo
oor heel veeel supporterrs om aan t e moedigen
n. Natuurlijkk hopen wee ook veel vaan onze led
den te
zien. In eeen gemoedelijke sfeer kunt u van ons en van elkaar iets leren over de geschied
denis van Mierlo.
M
Bestuursleden van Heemkunde
H
kring stellenn de quiz saamen en zijn
n daarmee uitgesloten
n van deelnaame.
De quiz vvindt plaats in de zaal van
v partyceentrum Den
n Heuvel in Mierlo en vvangt aan om
o 14.30 uu
ur.

