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De organisatie van deze kwis 

wensen jullie veel plezier, 

lol en wijsheid toe!!
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Veurwoord

RKESV besteit in 2019 75 jaor. Opgerichtj op 2 februari 1944. Eine 
laeftied óm trots op te zeen en dus ouch te vere. En det doon wae dus 
ouch. En neet mèt ein activiteit, nae mèt mieërdere. Zaoterdig 2 februari 
waas de aaftrap. Helaas ging de wèdstried tege de Moeësdiek dae 
zaoterdigmiddig neet door vanwege ‘t waer. ’s Aoves waas ‘t waal lekker 
gezellig in de kantien mèt twieë kieër eine kwis op ‘t mobieltje. De win-
naars van de kwis koste ein basisplaats winne tege Lucky Ajax.

‘t Fieëstweekend is zaoterdig 1 en zunjig 2 juni, aansloetendj aan ‘t 
RKESV jeugdkamp. Op zunjig eine brunch en receptie en op zaoterdig 
kumtj Lucky Ajax (ómdet ‘t groeëte Ajax helaas de finale van de Champi-
ons League net neet heet gehooldj). En op zaoterdig de ieëste Èller kwis. 

Veul minse höbbe mich gevraogdj waat kónne wae verwachte dae daag. Mien antjwoord woor steevast 
“Det weit ich ouch neet, laotj uch mer verrasse.”  En det geit vandaag dus gebeure.

De enthousiaste organisatie van de Èller Kwis besteit oet minse mèt ein groeët RKESV verleje, minse mèt ein groeët 
Èller hert en minse mèt passie veur de Èller en RKESV historie. Chief Jan Custers, leadzanger op  
‘t voetbalweekeinde in Twello, bestuurslid, speuler, trainer en leider van diverse teams, in zien kinmerkendje 
trainingspak die toen nog van gooj kwaliteit wore en noeëts slete. Paul van Miet vanne Bekker (eine angere tak van 
Custers), voetballer, bestuurslid, aanjager van de verjaordaagsactie en documentalist van van alles en nog get.  
Henri Verstappen, KVW, CV de Moerebuuk, de Sjötterie en neef van Paul en dörpsgek, ich bedoel gek van ‘t dörp of 
nae, gek op ‘t dörp en die leefdje veur Èll heet Henri euvergebrachtj op Roy Kuijpers. Roy, de digitale webmaster van 
veul vereiniginge en door Henri betrokke bie alle belangrieke activiteite in Èll en dus ouch de Èller Kwis. En last but 
not least, sluitpost Tonny van Jac van Smeeds Teun. In ‘t bestuur van RKESV noe de aanjager en inspirator van 
diverse activiteite mèt eine noewe instaek en drive. 

Ich weit dus ouch neet waat ich moog verwachte. Waat ich waal weit det ‘t verrassendj zal zeen, en leuk en 
inspirerendj tegeliek. Dao is al veul euver gekaldj van te veure en dao zal nog veul mieër euver gekaldj waere daonao. 
Zeker ómdet wae effe mótte wachte op de oetslaag. Want dae is namelik op zaoterdig 10 augustus. Den sloete wae 
aaf mèt eine fantastische fieëstaovendj mèt ein mega cover band in de BMV. Dae aovendj is same mèt ‘t KVW det dit 
jaor ein gouwe jubileum heet.

‘t Organisatiecomité veur al die anger activiteiten besteit naeve Tonny van Jac van Smeeds Teun, oet Joeri Janssen, 
noe café oetbater van beroep, Jordi Custers (jao zoon van Paul) student en politiker, Lars van Oosterhout harde kern 
in ‘t Spieje voetbal team (‘t veerdje) en Mike Benders, naeve al jaorelang speuler van de selectie van RKESV ouch 
organisator en aanjager van ‘t Jeugdkamp. 

Wae gaon en kónne ós allemaol ammesere door de inzèt van dees minse. Dus mochtj gae ze tegekome op welke fieëst-
lokatie den ouch, zektj den efkes dankjewel en jao de meiste drinke beer.

Ich wins ederein succes en veul plezeer. En ‘t bèste team zal winne en wellicht zeetj gae det.

Ed Heijkers

75
1944-2019
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Algemeen
1.1       Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams. 

Deelname
2.1       De organisatie stelt een full-colour vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor De Eller Kwis   
 zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar.
2.2       De Eller kwis vindt plaats op zaterdag 1 juni 2019. Het ophalen van de vragenboekjes dient te gebeuren
  tussen 9:00 en 9:30 uur bij Eetcafe de Prairie. Klokslag 19:00 uur dienen de antwoordboekjes hier weer 
 ingeleverd te zijn op het voetbalveld. 
2.3       Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de kwisdag tijdig zijn vragenboekje ophaalt en tijdig het 
 antwoordformulier inlevert.
2.4       De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als zij hun vragenboekjes niet   
 tijdig ophalen. Restitutie van inschrijfgeld is dan vanwege gemaakte kosten niet mogelijk .
2.5       Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de “reguliere” algemene vragen en de  
 vele vragen over Ell staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men de deur uit   
 zal moeten om het antwoord te vinden..
2.6       Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op het antwoordenblad eenduidig , op de juiste plaats en  
 duidelijk leesbaar te worden ingevuld. 
2.7      Voor diverse vragen zullen één of meerdere teamleden de openbare weg op moeten. Ondanks een bepaalde
 tijdsdruk wordt van deelnemers verwacht zich te houden aan de geldende verkeersregels, met eventuele   
 weersomstandigheden rekening te houden en respectvol om te gaan met andere deelnemers. Overtreding   
 van (morele)regels kan tot uitsluiting leiden.
2.8 De Eller Kwis is georganiseerd als een gezellige groepsquiz. Alcohol zal op zo’n gezellige middag niet 
 ontbreken. We willen u erop attenderen verantwoord om te gaan met alcohol en te zorgen dat alcohol niet  
 leidt tot gevaarlijke en/of vervelende (verkeers)situaties. Onverantwoord gedrag kan tot uitsluiting leiden.

Puntentoekenning, uitslag en prijzen
3.1       De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag zorgvuldig op hun juistheid 
 beoordeeld en voor de goede antwoorden worden punten toegekend. Niet eenduidige antwoorden of een niet
 of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. 5.2      
 Alle antwoorden op de vragen zullen na de prijsuitreiking worden gepubliceerd. 
 De uitslag van De Eller Kwis is bindend en staat niet ter discussie.
3.2       De organisatie bepaalt hoeveel teams in de rangschikking van hoog naar laag welke geldprijs kunnen 
 winnen. Het totale prijzenbedrag is afhankelijk van inschrijfgelden, sponsoring en giften. 
3.3       De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden op de feeestavond van De Eller Kwis, welke op 
 zaterdag 10 augustus 2019 plaats zal vinden in de BMV.

Tenslotte
4.1       De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan De Eller Kwis 
 deelnemen aan De Eller Kwis is dus geheel op eigen risico.
4.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende  
 beslissing te nemen.
4.3     Door mee te doen stemt u in dat er foto’s van u en uw team op social media kunnen komen.
4.4      De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele storingen gerelateerd aan website en internet.

spelregels
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Vraag 1

50 jaar geleden bestond RKESV 25 jaar. 
Graag willen wij het volgende weten:
 
A Op welke datum werd toen de receptie 
 gehouden?
B Van hoe laat tot hoelaat was de receptie?
C Waar werd deze receptie gehouden?

Vraag 2
De vrienden Andrè, Peter en Cees en hun echtgenotes Christien, Esther en Jeanne waren afgelopen weekend weer 
eens bij elkaar gekomen. 

Een van de echtparen liet foto’s zien van hun zomervakantie in Tanzania, een 
ander echtpaar foto’s van hun reis naar Australië, en het laatste echtpaar 
bracht foto’s mee van hun vakantie in Peru. 
Elk echtpaar had iets te eten en te drinken meegebracht: 
Een echtpaar een Griekse salade, een ander echtpaar belegde broodjes en het 
derde echtpaar een paar flessen wijn. Het echtpaar Andre en Esther had geen 
wijn meegebracht. 

Peter en zijn vrouw, die overigens niet Jeanne heet, lieten foto’s zien van Aus-
tralië maar hadden geen Griekse salade bij. 

Het echtpaar dat zorgde voor de belegde broodjes, toonde foto’s van Tanzania. 
Dit echtpaar bestaat echter niet uit Cees en zijn vrouw. 
Welke personen horen bij elkaar?
Wie was waar op vakantie geweest en wie heeft wat te eten of te drinken meegebracht?

Vraag 3
Even een paar leuke cryptogrammen:

a)  Dit botje houdt je tegen? (7)
b)  Tijdens het eten, heeft de schilder kuren. (12)
c)  Vis voor Europeanen die onderwijs volgen? (10)
d)  Kijker die niet werkt. (3,3,3)
e)  Is op het moment een duur punt. (7)
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Vraag 4

Waar in Europa (land en plaats), staan deze kerken en wat is hun naam?

A B

C D

E F
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Vraag 5

Locaties in Nederland

B

A

C

D

E

Welke bezienswaardigheid bevind zich hier?
In welke plaats ligt deze bezienswaardigheid?

Welke bezienswaardigheid bevind zich hier?
In welke plaats ligt deze bezienswaardigheid?

Hoe heet het gebouw onder de rode stip?
Welke onderneming was hier in 1975 

gevestigd?

Wat is de naam van dit voetbalstadion?
Welke club speelt hier de thuiswedstrijden?

Welke haven is hier afgebeeld?
Op de plaats van de rode stip ligt een overslag-

schip, van welk bedrijf is dit schip?
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Vraag 6

Vertaal de woorden naar ut Nederlands en Èlls
(denk aan de correcte spelling):

  Tsjurtsj
     Bafroem
Sjauwer
  Laaizenspleet
     Riefrisjereter
Kautsj
  Baaisikkel
     Vaaiervaaiter
Tietsjer
   Erpleen

Vraag 7

We luisteren vaak naar de grappen die uit de mond ko-
men van onderstaande cabaretiers. 
Toch kijken we niet naar hun mond maar in hun ogen. 
Herken jij welke cabaretiers hier zijn afgebeeld?

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Vraag 8
App Logo’s. 
Iedereen die een smartphone gebruikt kent ze wel. De 
apps hier beneden zijn het meest gebruikt:

Maar kennen we ook deze? 
Wat is de naam van de volgende apps?

A B C D

E F G H

I J K L

M N O P
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Vraag 9

Een AED ( Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij 
een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Een AED is nodig bij een hartstilstand. Er is dan sprake van kamerfibrilleren, een 
ernstige ritmestoornis. Bij kamerfibrilleren ontstaan er chaotisch prikkels in 
het hart, waardoor de hartkamers niet meer samentrekken en er geen bloed 
meer rondgepompt wordt. Het hart moet dan gedefibrilleerd worden.

In Ell zijn er een aantal AED ’s te vinden. Op welke locaties hangen er AED’s en 
welke zijn 24/7 bereikbaar en welke niet? 

Vraag 10
Dit Transportbedrijf verzorgde in 1962 transport voor de Boerenbond, zand- en grindhandel. 
In die tijd hebben ze o.a zand vervoerd voor de aanleg van de E9 / A2. 
Weten jullie de kentekens nog van de onderstaande vrachtwagens?

A

B
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Vraag 11

Tijdens de moord op JFK zijn er 3 schoten gelost. 2 van deze 
schoten troffen doel. 
1 kogel zorgde voor de verwonding van een omstander.
Wat is de naam van deze omstander?

Vraag 12
Wie zijn hier afgebeeld?

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

OPDRACHT 1:
Verplaats je naar coordinaat: 
MGRS:  31U FS 94152 77928
Breedte/Lengtegraad: 51°21968 5,78028
Noord/Oost: 51°13’10,85” N 5°46’49,00” E
Alle coordinaten zijn tot 1 meter nauwkeurig.

Op deze locatie is een PVC-koker verstopt.
Een prikstok kan handig zijn....... (en VOORZICHTG prikken!)
 
ZORG ERVOOR DAT JE NIET GEZIEN WORDT DOOR ANDERE 
GROEPEN!

Als de koker gevonden is graag alle 11 spullen retourneren in de koker. 
Hierna de koker terug leggen op de oorspronkelijke plaats. 
Camoufleer de koker goed zodat andere groepen dezelfde ervaring hebben als jullie. 
 
Noteer op het antwoordenblad EXACT welke objecten er in de koker zitten.........
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Vraag 13
In Ell zijn door de jaren heen heel wat 
carnavalsnummers gemaakt. Hoe is jullie geheugen? 
Zet bij de volgende stukjes songsteksten de juiste titel en 
artiest :

De maskers en de pruuke goan noa 

de zulder
Ballonne, vlagge en de moere de kast in

Doa blieve ze noe wachte, 

want noe is ut kloar

Veurbiej noe, gedaon jao, op noa volgendj jaor

Met kruuse en met booreZeen wae neet verloreWilsse ins get wageDen geise hertejage

En asse Vastelaovundj veere

kinne ze dao ein jaor op teere

Dus mèt ein mommebakkes en ein pruuk

zeen ze welkom biej de Moerebuuk

doot den neet zoeë flauw
en pak dich toch hieël gauw
ein lekker dikke malse moer

De kastelein dae sluutj de tent, altied op ‘t ver-

kieërd moment.
Wae höbbe echt nog hieël gein zin, zeen ouch 

nog lang neet aanne pin
In Ell make wae drie daag lol, ein-zwei-zaufen
Bie Tjeu, bie Palmen en bie Nol, ein-zwei-zaufen

Carnaval misse, nae veur gein goud
En dae det duit dae is fout
Degene dae op vacantie geit
Dae hultj neet van gekkigheid

Mot ich nog get goan koupe of höb ich het in 

hoes?
Kan ich hie waal mit laupe? Det interesseerdj 

mich echt gein poes.Traej veur traej zal ich de zoldertrap op goan.

Ich weit waat doa den achter inne hook zal 

stoan.

Ederein boemeltj mètDinktj nog lang neet aan bèdAlle remme gaon noe los

Ich kan nog steeds niks vinje

Staon wankel oppe bein

Veul mich wie eine blinje

Mer ich bèn neet allein

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Vraag 14
Los de volgende vragen die bij de foto’s staan op:

A. Hoeveel afleveringen werden er van deze
    Nederlandse TV-serie uitgezonden?

B. Welke TV-serie was dit? En geef de namen van de
    afgebeelde personages. (personage in de serie)

C. Welke serie is dit , en wanneer werd de eerste
  aflevering op de Nederlandse TV uitgezonden?

D. Uit welke serie is deze foto? En door wie werd hij
   gespeeld?

   En om het makkelijk te maken, hoe heette zijn
   hulpje?

E. Wanneer kwam de allereerste  aflevering van   
deze serie op de Nederlandse TV?
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Vraag 15
Om in het genre van televisie te blijven hebben we een aantal kinderseries van vroeger gevonden........ 
Los de bijbehorende vragen op.

A. Hoe heette deze TV-kinderserie en wat was de 
naam van het hulpje?

B. Wat was de naam van deze man? En wat was de
naam van de planeet waar hij altijd naar toe 
ging?

C. Wat was de naam van de serie waar deze 
mensen in acteerden, en door wie was deze serie 
bedacht en geschreven? 

D. Pipo de Clown en Mamaloe was ook een populaire 
serie.
Wat was de naam van het boevenduo? 
En hoe heette de zigeuner die in deze serie voorkwam?



14

Vraag 16
Een elfenkoning heeft zijn onderdanen bij elkaar geroepen. 
Van elfen weten we dat ze gehoorzamen, en allemaal even slim zijn. 

Bij binnenkomst er worden er twee kleuren mutsen uitgedeeld,
een witte of een blauwe. Er is hun bevolen om de muts op te laten; 
ze weten zelf niet welke kleur ze op hebben, en kunnen dit ook niet 
zien. Ze mogen niet met elkaar communiceren. De koning zet de 
onderdanen in een kring zodat ze elkaar wel kunnen zien.

De koning vraagt aan alle onderdanen met een witte muts op om 
op audiëntie te komen, maar met een onderdaan die met een blauwe 
muts komt loopt het niet goed af.  
Zolang er niemand komt herhaalt de koning zijn vraag. Na een 
aantal herhalingen staan ALLE onderdanen met een witte muts op, 
en gaan op audiëntie. Er gaat geen onderdaan met een blauwe muts 
op audiëntie.

Hoe hebben de onderdanen de kleur van hun muts weten te achterhalen?

Vraag 17

Kijk goed naar bovenstaande driehoeken. Beide driehoeken bestaan uit dezelfde stukjes van dezelfde kleur. 
Hoe verklaar je dat het rechter figuur 1 vakje overhoudt?
Omschrijf in je beste bewoordingen je verklaring voor dit probleem.....

Vraag 18

Op welk nummer is de auto geparkeerd?
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Vraag 19
Ell heeft een rijke historie....... Weet jij de antwoorden op de onderstaande vragen?

  a. Wat is het adres van de Vredehoeve?
  b. Wat is de naam van de familie die deze boerderij  
 lang heeft geëxploiteerd? 
  c. Wat was de bijnaam van eigenaar van deze 
 boerderij?    

  a. Wat is het adres van het huis met deze nis 
   b. Wanneer ongeveer is dit pand gebouwd 
 (5 jaar  speling)? 

  a. Wat is het adres van de Antoniushoeve?   
  b. Welke familie was het eerste gezin dat er kwam wonen? 
  c. Van welke vrucht was deze familie de eerste kweker in Ell?

De Heike(r)shoeve wordt momenteel 
    gerestaureerd. 
    In welk jaar was de laatste restauratie vóór de   
   huidige?   

In welk jaar is boerderij bie Stiene voor het   
    laatst gerestaureerd?   

1.

2.

3.

4. 5.
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Vraag 20

Op het internet zijn veel rare fratsen te vinden van vanalles en nog wat....... 
Weet jij wie de persoon hier onder probeert uit de beelden?? 

1. 2.

3. 4.
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5. 6.

7. 8.
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Vraag 21

CV de Moerebuuk heeft in haar geschiedenis al veel 
prinsen van diverse pluimages gehad.
 
Weten jullie welke prinsen 2x prins zijn geweest?? 
(jeugd / grote prins telt beide mee)

Vraag 22

A. “Sträötjes” 
B. “De Sjilder” 
C. “De Sjipper”
D. “De Sjruuer” 
E. “De Smeed” 
F. “De Mölder” 
G. “De Sjoepin” 

Vraag 23

Door de jaren heen zijn er heel wat boerderijen 
verdwenen in Ell. 

Noem zo veel mogelijk verdwenen of geheel verbouwde 
boerderijen in Ell.

De volgende Eller (bij)namen klinken je waarschijnlijk 
bekend in je oren........
Wat is de familienaam van de persoon die we zoeken?
Wat is het adres anno 2019 waar deze persoon heeft 
gewoond?
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Vraag 24
Het weerstation Ell/Haler heeft ooit een verkeerde 
waarde gemeten. 

De temperatuur die het weerstation aangaf was 8°C 
lager dan de werkelijke temperatuur.
Wat was de reden van dit verschijnsel?

Vraag 25
Voor de muziekliefhebbers onder ons hebben we natuurlijk ook een vraag bedacht! 
Natuurlijk weet jij bij welke bands de artiesten horen....... maar weet jij bij welke 
gitaar welke artiest hoort??  
Wij willen graag de naam van de artiest en de naam van de band(s).

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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Vraag 26

Vandaag de dag kan iedereen zomaar op vakantie naar de andere kant van de wereld. 
Kan jij vertellen welke sky-line van welke stad hier beneden staat afgebeeld?

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.
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Vraag 27
In juni 1989 werd een groot feest georganiseerd op de 
parkeerplaats bij De Prairie. 

Vraag A:  Door wie werd dat feest georganiseerd?
Vraag B:  Wie was voorzitter van de organisatie?

Vraag 28
Er staan twaalf koeien onder één paraplu maar ze worden niet nat. 

Hoe kan dat?

Erfenis
Een oude boer ligt op sterven en wil zijn erfenis verdelen onder zijn 3 zonen. Onder zijn erfenis vallen 17 koeien. 
Jantje, de oudste zoon, krijgt de helft van de koeien. Bert, de tweede zoon, krijgt een derde van de koeien. Tot slot 
krijgt de jongste, Henk, een negende van de koeien.

De boer en zijn zonen proberen het bezit eerlijk te verdelen, maar ze kunnen niet tot een besluit komen omdat 17 
niet deelbaar is door 2, 3 of 9. Het gevolg is een heftige discussie onder de broers omdat niemand een eerlijke ver-
deling kan bedenken. Op dat moment komt een andere boer erbij staan en zegt: “Jongens, maak geen ruzie als jullie 
vader stervende is. Ik zal jullie helpen de 17 koeien te verdelen.” 

Hoe wordt met de hulp van deze laatste boer de erfenis van 17 koeien over de drie broers verdeeld naar de wens van 
de boer?

Vraag 29

Vraag 30
Hoeveel ruitjes telt het rechterraam van de achtergevel van de kerkpastoriezijde -  
(zijde familie Coumans-Heijkers)?

Vraag 31
Het Heilig Hartbeeld werd enige jaren geleden door 
baldadigheid beschadigd. 
Wat was de schade?

Vraag 32
Wie noemde de duiven van de postduivenvereniging 
meestal ‘vliegende kippen’?

Vraag 33
Wie was na de familie De Bock uitbater van café “bie Palme”?
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Vraag 34
Met hoeveel wagens heeft Frans Timmermans vroeger levensmiddelen 
in de regio laten rondbrengen?

In 2019 ligt Garage Heemels aan de Sebastiaanstraat 30.

A. Wat was de naam van de eerste familie die er woonde?
B. Wat was toen de uitgeoefende activiteit?
C. Wie nam na de familie Heber de garage met tankstation over?
D. Waar kwam deze familie vandaan?

Vraag 35

Vraag 36
Er heeft in Ell ooit een familie Tellings gewoond. 
Waar was dat?

Vraag 37
Wat is de naam van de groenteboer die in de jaren 1950/1960 in Ell 
langs de deur kwam?

Vraag 38
Het graf van Christianus Maria van der Heijden.

Vraag A:  Beschrijf de plaats van het graf
Vraag B:  Op welke datum is hij gestorven?
Vraag C:  Welke functie had hij in o.a. de Eller gemeenschap?
Vraag D:  Waar woonde hij?

Vraag 39
Op welke datum is meester Henkens gestorven? 

Vraag 40
In welk jaar is de kapelanie (adres Sebastiaanstraat 8 familie Coolen) gebouwd? 

Vraag 41
Wat is het adres van het pand dat in 1929-1930 werd gebouwd door Palme-Driek?

Vraag 42
Wat was de echte naam van Hóndjskoele Jantje?
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Vraag 43
Wat is het?  
Op deze pagina’s zie je een uitvergroot object, omscnrijf zo juist mogelijk wat het is.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20. 21.
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Vraag 44
In Ell zijn er meer jubilerende verenigingen in het jaar 2019.  
De seniorenvereniging is er daar 1 van.

A. Hoeveel jaar bestaat deze vereniging?
B. Hoeveel leden had de seniorenvereniging dd 31-12-2018?
C. Hoeveel leden zijn ze in dat jaar verloren?

Fer (van Linje) Koolen had tijdens een van de vele activiteiten die de seniorenvereniging organiseerd 
een trui aan met daarin lampjes verwerkt. 

D. Wat was deze activiteit?

Hij zorgde daar voor muzikale klanken en daarbij maakte hij gebruik van een 
(elekronische) piano.  
 
E. Wat was het merk van deze piano?

Vraag 45

Wat is het zoomed........in....

1.

2.

3.
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4.

5.

6. 7.

8.
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Vraag 46
De fabeltjeskrant is in een nieuw jasje gestoken. Tijdens 
een van de afleveringen wordt er een soort van 
olympische spelen gehouden. 

Een van de spellen tijdens die olympische spelen is een 
dance-battle. 
Welk liedje wordt tijdens deze battle gedraaid?

Vraag 47
A. Wie won de allereerste Johan Cruijff Schaal?

B. De Johan Cruijff Schaal heette voor 1996 anders.   
 Hoe heette deze prijs?

C. De wedstrijd om de Johan Cruijff schaal staat bekend om zijn  
 sociale karakter. Hoeveel geld gaat er per verkocht kaartje   
 naar de Cruijff foundation?

D. In welk stadion wordt de wedstrijd om de Johan Cruijff schaal  
 gespeeld?

E. Wie reikte de Johan Cruijff Schaal XXIII uit?

Vraag 48
A. De familie Scheijmans had op Nieshof een gemengd boerenbedrijf, 
 maar tot 1923 had de familie daarnaast een ander bedrijf.    
 Welk bedrijf was dat? 

B.  Aan welke familie wordt van 1928-1934 de boerderij verpacht?

C.  Welke familie nam in 1934 de pacht van boerderij Nieshof over?
 

Vraag 49
Op welk huidig adres in Ell is van 1862 tot 1940 het gemeentehuis 

van de gemeente Hunsel gehuisvest geweest?
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Vraag 50
A.  Op welk adres in Ell vind je deze muurdecoratie? 
B.  Welke familie heeft dit huis laten bouwen?
C.  Wat was het beroep van de eerste bewoner van  
 dit pand? 

A.  Op welk adres in Ell staat het huis met de naam  
 De Magistraat?
B.  Welke familie heeft dit pand oorspronkelijk   
 gebouwd/laten bouwen? 
C.  Wat was vroeger de naam die op dit pand stond?

Vraag 51

Vraag 52
Waar staat deze boomstronk?
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Vraag 53
A. In welk jaar is het pand 
Hoogstraat 12 gebouwd?

B. Welke familie liet het 
bouwen?

C. Wat was het beroep van de 
oorspronkelijke bewoners?

Vraag 54
In 1938 en 1939 werden er TT-races in Ell-Haler op Het Circuit van Limburg georganiseerd.

A. Waarom vond er de jaren erna geen TT meer in Ell plaats?
B.  Welke motorclub tekende voor de organisatie van deze races?
C.  Wat was de achternaam van de winnaar van de eerste TT-Race in Ell (klasse 500cc)?
D.  Wat was daarbij zijn gemiddelde snelheid?
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Waar stond in 1935 in Ell dit richtingbordje?

Wat is de betekenis van het Eller woord titse?

Waar in Ell heeft bijgaande 
aankondiging jarenlang 
gehangen?

A.  Hoe heet de familie die de oude boerderij Hover  
 vanaf 1910 pachtte?
  
B.  Wat was de bijnaam van de pachter?
 
C.  Voor een bepaalde dienst op zijn boerderij 
 kwamen andere Ellenaren naar Hoverhof. 
 Deze dienst wordt o.a. bezongen in een oud Eller  
 lied. 

 Welke dienst was dit?

Wat is de betekenis van het Eller woord trensenere?

Vraag 55

Vraag 56

Vraag 57

Vraag 58

Vraag 59
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Vraag 60

Een luchtfoto van Ell: 
 
A.  Wanneer werd deze luchtfoto gemaakt?
B.  Bij welke gelegenheid werd deze foto gemaakt?
C.  Door welke horecagelegenheden werd deze foto gesponsord?
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Vraag 61
Welke Disney prinsessen staan op de onderstaande afbeelding?

Er zijn in totaal 12 Prinsessenfilms, waarin 10 Prinsessen voorkomen (7 van geboorte, 3 d.m.v. huwelijk),  
1 Koningin, 1 heldin en 1 dochter van een opperhoofd, die samen het Officiele Disney Koninklijk Hof  
(Official Disney Royal Court) vormen.

Rangschik de prinsessen die het Official Royal Court vormen op leeftijd te beginnen met de jongste.

Bekende Minecrafters
Wie zijn dit en wat was hun bijzondere gebeurtenis in 2018?

Vraag 62

Vraag 63

1

10

2 3 4

5

6

7

8

9

11
12 13

14
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Uit welke stripboeken zijn deze 4 afbeeldingen? Geef de volledige titel.

Sinterklaas… wie kent hem niet? Sinterklaas bestaat al eeuwenlang. Hieronder zien we foto’s
van Sinterklaas door de jaren heen. Welke personen zijn het?

Vraag 64

Vraag 65
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Vraag 66
Wat maakt men met onderstaande basisrecepten?
Enkele ingrediënten zijn weggelaten.
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Vraag 67
Voor de drankorgels onder ons...... Welke cocktails staan 
hier onder beschreven?

Cocktail 1
Cocktail 2

Cocktail 3

Cocktail 4
Cocktail 5

Cocktail 6
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Vraag 68
Een fotograaf loopt op 26 april 2019 door het dorp Ell en onderweg maakt hij per ongeluk foto’s.
Er zitten wat bruikbare foto’s tussen maar ook zeker foto’s waar je niks aan hebt.........

Hij begint en eindigt op hey Scheijmansplein. Kun jij achterhalen welke route deze fotograaf heeft gelopen?

1

5

7

9

11

12

15

17

18

20

23

25

27

28
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2

3

4

6

8

10

13

14

16

19

21

22

24

26
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Vraag 69
Nog een rondje Sky-line raden! 
Kan jij vertellen welke sky-line van welke stad hier beneden staat afgebeeld?

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.
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Vraag 70

OPDRACHT 2:

Zoek op Steenenbampt naar een Eller Kwis sticker. In de buurt van deze sticker 
ligt een D-cell batterij. IN deze batterij zit een opdracht.

Plaats de batterij na het vinden terug op dezelfde plek waar deze gevonden is.

ZORG ERVOOR DAT JE NIET GEZIEN WORDT DOOR ANDERE GROEPEN!

A Waar ligt het Heuverskruus? 
B Naar welke Teun is de Teunestraat vernoemd? 
C Wie vormden het eerste bestuur van RKESV bij de oprichting op 15-03-1944? 
D In 1982 werd bij de opening van de Ellenhof (Sebastiaanstraat 10) een het toneelstuk ‘Ell vreuger’
 opgevoerd. Wie speelde daarin de rol van pastoor?
E Wie was de laatste keizer van schutterij St. Sebastianus? 
 En in welke jaren achtereenvolgende jaren schoot hij de vogel af?
F Welke heilige wordt afgebeld in gezelschap van een varken? 
G In welk jaar werd de Eller schans opengesteld? 
H Naar wie is boerderij Lutehof vernoemd? 
I Welke bijnaam kreeg de nieuwe pastorie in 1967?
J Het H. Hartbeeld staat nu achter op het pleintje tussen de kerk en de oude pastorie.
 Op welke plaats stond het daarvoor?
K Waardoor werd Ell in de avonduren van 26 oktober 1957 opgeschrikt? 
L Welke inwoner van Ell is hier enkele dagen na het opblazen van de kerktoren in 1944 geboren?
M Hoe heet de inwoner van Ell die in februari 1945 bij het verzamelen van sprokkelhout op een mijn liep en in  
 het ziekenhuis van Weert is overleden? 
N Wat betekent het woord unjere in het Eller dialect? 
O Wat betekent het woord vlokker in het Eller dialect? 
P Wat werd in het oude Eller dialect bedoeld met koren machienen?
Q. Aan de Antoniusstraat nummer 40 woont in 2019 de familie Geelen die hier een oude boerderij heeft 
 af laten breken om de huidige woning te bouwen. Wat was de naam van de oude boerderij en van welke 
 familienaam is deze boerderij afgeleid?
R. Wie waren de leden van de 1ste Raad van Elf van De Moerebuuk?

ellerlei......
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Wie staan er op de foto achter de zwarte bolletjes? En in welk jaar is deze foto genomen?

Vraag 71

Vraag 72
Op 30-09-2009 werd een 15 meter hoge spar 
verplaatst van Ell naar Nederweert-Eind.

Op welk adres in Ell had die spar gestaan?

Bij welke gelegenheid won Lois Camp in 2007 een fiets?
Vraag 73
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Vraag 74

Vraag 75

Er zijn 5 paddestoelen in 5 verschillende kleuren. 
In elke paddestoel leeft een kabouter van een andere nationaliteit.
Deze 5 kabouters drinken een bepaald drankje, roken een bepaald merk sigaretten en houden een bepaald huisdier. 
De kabouters hebben niet hetzelfde huisdier, roken niet hetzelfde merk sigaretten en drinken ook niet hetzelfde 
drankje...

Verder weet je nog: 
De Britse kabouter leeft in een rode paddestoel. 
De Zweedse kabouter houdt honden als huisdier. 
De Deense kabouter drinkt thee. 
De groene paddestoel is aan de linkerkant van de witte paddestoel. 
De eigenaar van de groene paddestoel drinkt koffie. 
De kabouter die Pall Mall rookt, kweekt vogels. 
De eigenaar van de gele paddestoel rookt Dunhill. 
De man die in de middelste paddestoel woont, drinkt melk. 
De Noorse kabouter leeft in de eerste paddestoel. 
De kabouter die Blend rookt, woont naast de eigenaar van katten. 
De kabouter die paarden houdt, woont naast de kabouter die Dunhill rookt. 
De kabouter die Blue Master rookt, drinkt bier. 
De Duitse kabouter rookt Prince. 
De Noorse kabouter woont naast de blauwe paddestoel.
De kabouter die Blend rookt, heeft een buur die water drinkt.

Welke kabouter houdt vissen?

A.  Van waar uit is onderstaande foto gemaakt?
B.  Als je op de juiste plek staat, zit rechts in de grond een stuk grijze pijp met een dop.
 Waarvoor dient deze pijp?



45

Vraag 76

A In de strengste winters van de vorige eeuw, bevroor het zeewater voor de Nederlandse kust zelfs en er   
 vormden zich uitgestrekte ijsvelden. In het begin van de welk jaar was die strengste winter?

B Mary Servaes maakte furore als de zangeres zonder naam. Ze woonde het grootste tijd van haar leven in  
 Limburg, in een plaats werd later een museum voor haar werd opgericht. Hoe heet die plaats?

C Op 1 september 2010 overleed wellicht de beroemdste wielerjournalist van Nederland. Jarenlang werkte  
 hij met Mart Smeets. Over wie gaat ‘t?

D Frans Theunisz scoorde een hit met “Sjeng Aon de geng”. Hoe heet de begeleidingsgroep van Theunisz waar  
 mee hij samen deze hit scoorde?

E Hoe heten de normaal gezien warmste dagen van het jaar tussen de periode van 20 juli en 20 augustus? Het  
 is dan gemiddeld in Limburg ’s middags 24 à 25 graden.

F Nazomerweer wordt in de loop van september ook wel met oudewijvenzomer genoemd. Als de bladeren in  
 oktober mooi verkleuren dan spreek men bij fraai nazomerweer ook wel van een? 
 We zoeken de Engelse benaming

G Het Limburgse hitterecord van 38,4 graden is officieel gemeten op het KNMI-weerstation Maastricht in de  
 hete zomer van 1947. Hoeveel hittegolven kende die zomer officieel in Maastricht ?

H Horst heeft een textielmuseum en een textielverleden. De carnavalsvereniging heet D’n Dreumel. 
 Wat is een ‘dreumel’?

I Eind 19e eeuw trokken veel mensen uit onze provincie als seizoensarbeider naar Duitsland. 
 Wat gingen ze daar doen?
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Vraag 77
Welke voetbalstadions zijn dit?

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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Vraag 78
Welke bekende Nederlandse ruiters zijn dit?

A
B

C D
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Vraag 79

Wat is de naam van deze gerechten en waar worden ze voornamelijk gegeten?

A B

C D

E
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7 - 42
11 - 110
20 - 380
5 - ?

a)  ij e o a a a e o e e
b)  e a u i e o o ij e
c)  o e i a a i a a i ij e e
d)  o o e u i e
e)  a e e o e i e e a e e ij i e

Welk getal moet ingevuld worden in plaats van het 
vraagteken?

Zoek de juiste spreekwoorden. We geven hierbij alleen de 
klinkers.

Vraag 80 Vraag 81

Vraag 82

Vraag 83

Cijfers van je telefoon zijn gekoppeld aan letters.
Van de volgende cijfers kun je vijf namen van vogels 
maken.

Een vraag over de planeten in ons zonnestelsel....
Welke Planeten bedoelen we hiermee?

a)  5-6-3-5-6-3-5
b)  9-3-2-7-2-8-4-6-5
c)  6-3-7-3-5
d)  6-8-7
e)  7-6-6-3-2-6-7-7-8

1)   ?  steenachtig       4878 km
2)   ?  steenachtig       12.104 km
3)   ?  steenachtig       12.756 km
4)   ?  steenachtig       6788 km
5)   ?  gas        142.893 km
6)   ?  gas        120.000 km
7)   ?  gas        50.800 km
8)   ?  gas        48.600 km
9)   ?  steen/ijs       2280 km

planeetnaam   materiaal:            middellijn in km

Vraag 84

Welke Componisten worden hier omschreven?

a)  Was als kind al een groot talent. Al moest hij in kroegen volksmuziek spelen om zijn ouders financieel te 
ondersteunen, zijn hart lag bij het componeren. In 1867 voltooide hij zijn eerste symphonie, een compositie-genre 
waaraan hij meer als 20 jaar had gewerkt.

b)  Nadat hij op 19 oktober 1814, zijn eerste meesterlijke lied Gretchen am Spinnrade , had geschreven, be-
leefde hij in 1815 zijn topjaar als componist. Hij schreef in dat jaar maar liefst 4 opera’s, twee symphonieën, 144 
liederen, twee missen, een strijkkwartet en twee pianosonates. Hij zou in totaal 988 stukken hebben geschreven.

c)  Hij volgde naast een vioolopleiding ook een opleiding tot priester. Hij was zeer productief en werkte snel. 
Zijn vernieuwende werk omvat o.a. meer dan 500 concerten (waarvan 223 voor viool en 27 voor cello) 46 opera’s, 
symphonieen, 73 sonates, kamermuziek en gewijde muziek.
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Vraag 85
Op onderstaande foto’s staat een aantal voorwerpen...... wat zijn het, waar werden ze voor gebruikt en wat is de 
naam?

1.
2.

3.

4.

5.
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Vraag 86

Vraag 87

Vraag 88

De Jan Govaertsbrug.

A. Van wanneer tot wanneer was Jan Govaerts gemeenteraadslid?
B.  Waarom kreeg deze brug de naam van Jan Govaerts?
C.  Wat was het beroep van Jan Govaerts?

Op het adres Brandvenstraat 1 ligt sinds enige jaren een manege die recent is overgenomen en momenteel enigszins 
verbouwd wordt.
A.  Hoe noemden de vorige eigenaren dit bedrijf?
B.  De amazone/instructrice die dit bedrijf runde, nam regelmatig deel aan concoursen.  
 In het Kontaktblad werden uitgebreide verslagen van de wedstrijden gepubliceerd.  
 Wie maakte deze verslagen?
 

De naam Ell werd vroeger in documenten en op oude kaarten ook wel geschreven als Elle(n) of Hellen.

A. Wanneer werd de naam Elle voor het eerst in een geschreven document vermeld?
B.  Waar komt de naam Ell vandaan? Geef de volgens jou correcte optie aan.

 Optie 1:  De naam komt van het latijn alnus dat els betekent en duidt op het dal van de  
   Tungelroyse beek en de vele vennen waar veel elzen stonden

 Optie 2:  De zandgronden in en rond Ell waren hard. Daarom werd eerste Helle (dialect ‘oppe helle’) en  
   later Elle gebruikt.
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Vraag 89
Het is in 2019 de bedoeling dat het oude gemeenschapshuis Ellenhof wordt verbouwd tot appartementen. 

A.  In welk jaar was dit pand in aanbouw zodat de Bonte Avonden moesten verhuizen naar de  
 loods van Van der Looy?

B.  Voor de naamgeving van de oude Ellenhof werd een prijsvraag uitgeschreven. 
 Wie verzon de naam Ellenhof en won dus die prijsvraag?
 
C.  Hoe heette ‘de zaal’ officieel voordat de Ellenhof er stond?
 
D.  Waarom werd deze naam (bedoeld onder vraag C) gegeven?

Vraag 90

wiskunde
A Vorm 24 met de getallen 1, 3, 4 en 6 door enkel gebruik te maken van de standaardbewerkingen (+ * / -).  
 Elk getal moet en mag maximum 1 keer gebruikt worden.

B We zoeken een tiencijferig getal dat wordt bepaald door de tien opeenvolgende cijfers van de eerste rij,   
 volgens deze regel: 

 Het eerste cijfer van rij 2 geeft het totale aantal nullen aan in het tiencijferige getal; het tweede cijfer het  
 totale aantal enen; het derde cijfer het totale aantal tweeën, enzovoort tot het laatste cijfer dat het totale  
 aantal negens aangeeft.

C Voor deze quizvraag zoeken we de naam voor een prijs die sinds 2003 jaarlijks door de koning van 
 Noorwegen wordt toegekend aan een zeer verdienstelijk wiskundige. Hiermee probeerde men het ontbreken  
 van een echte Nobelprijs in de wiskunde op te vullen. In 2019 won er voor het eerst een vrouw. 
 Wat is de naam van deze prijs? En hoe heet de vrouw die deze prijs won?

D Wat is de verzamelnaam voor het viervlak, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder? 
 Tip: Deze naam is afgeleid van een Grieks filosoof uit de 5e - 4e eeuw voor Christus.

E We zijn op zoek naar een oude maateenheid van massa. 
 In het tegenwoordige spraakgebruik is deze maat gelijk aan 100 gram, 1 hectogram of 0,1 kilogram. 
 Voor de invoering van het metriek stelsel stond deze maateenheid meestal voor ca. 30 gram en was het 
 1/16 van een pond (ca. 480 gram) of 1/12 van een medicinaal pond (ca. 375 gram). 
 Zelf was deze maateenheid onderverdeeld in acht drachmen. 
 Welke maateenheid?
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Vraag 91
Voor deze vraag zijn we op zoek naar je Limburgse kennis...... Welke wapens zie je hier beneden? 
Pas op, er kunnen ook oudere wapens bij staan!

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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Vraag 92
Als de nood hoog is, kan je in Ell op veel plaatsen terecht. Weet jij welke “kleine kamertjes” er op de foto staan?

1. 2. 3.

4. 5.

8.6. 7.
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Vraag 93 Vraag 94

Vraag 95 Vraag 96

Hoe heet de IJzeren Dame die in brons werd
gegoten die in 2013 overleed?

Hoe heet de uitgezette route bij langlaufers?

In welk rampzalig economisch jaar won
Maurice de Waele de Tour de France?

Welk zeer bekend en veelgezongen Nederlands wijsje 
staat hieronder in notenschrift?

Vraag 97
Onderstaande 5 schilderijen zijn in spiegelbeeldafgedrukt. Hoe heet het schilderij en wie is de originele schilder?

A B C

D E
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Vraag 98
We zien hier 4 etiketten van diverse voedingsmiddelen.
Welke?

Zorg dat je met je team, of een gedeelte daarvan, 
om 15:20 uur op het podium bent van de BMV.

De podiumingang aan de Sebastiaanstraat (Boefie zijde) 
is van 15:15u -15:20u geopend.

B
A

C
D

OPDRACHT 3:
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A Welke 2 beroemdheden worden hier afgebeeld?

B Hoe noemt men bovenstaande driehoek?

C Hoe heet de Zweedse kunstenaar die deze   
 driehoek ontworpen heeft?

Wie zijn onderstaande Eller personen?

Vraag 99

Vraag 100
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Vraag 101             (jao echt...)

Welke woorden staan op de volgende kaartjes? De beginletters vormen het woord ELLERKWIS.
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alles nagekeken? duidelijk 
ingevuld? alle opdrachten 

compleet?

Inleveren dan maar! 
succes met wachten tot 

feestavond op 10 augustus!

Eller
Kwis

Eller
Kwis

N

E

W

S




