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Even lezen voor je gaat beginnen...
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De antwoorden van de vragen dienen te worden ingevuld in de witte kaders van het vragenboekje.
Wij kennen geen punten toe aan niet of slecht leesbare antwoorden!

2

Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste manier inleveren dingen mee naar de 		
prijzen. Het ingevulde vragenboekje dient vanavond tussen 19.45 uur en 20.00 uur ingeleverd te
worden aan de bar van de Bonte Os in Budel. Zorg ervoor dat alle bladzijdes van het vragenboekje op
de juiste volgorde liggen. Stop de quiz terug in de envelop en plak deze dicht.
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Er zijn ook dit jaar weer 12 categorieën in Wejje gee ‘t:
1. Met de deur in huis vallen
2. HAC ze dit jaar maar bewaard
3. Ons mooie Cranendonck
4. Politicologie
5. Kansen over Grenzen
6. Sportclub Cranendonck
7. Het zevende hoofdstuk
8. De inwendige mens
9. Lekker kuieren?
10. De geheime opdracht!
11. Het hoofdstuk van Erik-Jan
12. Sponsorvragen
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Per categorie zijn 50 punten te verdienen. In totaal zijn er dus 600 punten te verdienen bij Wejje gee ‘t.
Dit jaar is precies te zien hoeveel punten met een vraag te behalen zijn. Antwoord (gedeeltelijk) fout?
Dan krijg je helaas geen punten voor deze vraag.
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Ieder team mag een JOKER inzetten op een van de categorieën. De punten die behaald zijn in deze
categorie tellen dubbel. Geef op de voorpagina van het vragenboekje aan op welke categorie jullie de
joker inzetten. Schrijf dit ergens op de voordeur, want dit wordt nog wel eens vergeten.
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De uitslag van Wejje gee ‘t 2017 wordt bekend gemaakt tijdens de gezelligste prijsuitreiking van
Cranendonck. Deze vindt plaats in Partycentrum Proost op zaterdag 11 maart 2017 vanaf 21.00 uur.
We zouden het leuk vinden als alle teams zo compleet mogelijk aanwezig zijn. We hopen met het
nakijkteam om 23.00 uur klaar te zijn om op het grote podium de uitslag bekend te maken. En.... Dit
jaar worden alle teams genoemd tijdens de prijsuitreiking!
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Last but not least: Deelname aan Wejje gee ‘t 2017 geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico.
Houd je dus aan alle regels die normaal ook gelden in Cranendonck. Negeer geen verkeersborden, rijdt
niet te snel, zorg voor verlichting op je fiets en probeer overlast voor niet-deelnemers zoveel mogelijk
te voorkomen. De organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden van enige vorm van schade,
letsel en/of diefstal. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

		

SUCCES ALLEMAAL!
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Sponsoren

Wejje gee ’t zou niet mogelijk zijn zonder de bijdrage van onze vele sponsoren. Mede dankzij hun sponsorbijdrage kunnen we elk jaar een mooie cheque uitreiken aan een door de organisatie gekozen goed doel.
Alle sponsoren: Heel hartelijk dank!

KOELTECHNISCH BEDRIJF
‘‘AIRF L OW ’’

‘T INNE 26A ❆ BUDEL
T: 0495 493212 WWW.AIRFLOW.NL

ONDERHOUD & VERKOOP

Bloemsierkunst

MET BEHOUD VAN FABRIEKSGARANTIE!

Rutten

WWW.AUTOVLASSAK.NL
B. V. HOUTSTRAAT 27, BUDEL
T: 0031 (0)495 491622

www.autoschadeschrurs.nl

Nieuwstraat 11
Tel. 0031 495 491288

Transporttechniek b.v.

www.houben-reiniging.nl
VALKENAARS

ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATIEBURO

JKB Transporttechniek bv is een snelgroeiende en creatieve onderneming op het
gebied van in- en extern transport. We willen ons dan ook graag profileren als
product en service specialist op het gebied van laad- en lossystemen voor de beton-,
kalkzandsteen- en kleiwarenindustrie.Binnen JKB werken we met een gedreven en
ambitieus team. Door toenemende orders uit binnen- en buitenland is er op dit
moment ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom zijn we op zoek naar jou
(m/v) om ons team te komen versterken als:

www.jkb-transporttechniek.nl

(Leerling) CNC verspaner
Taken: Programmeren en/of bedienen van CNC draai/frees machines
Functie eisen: Twee rechter handen en de bereidheid om te leren.
Service Monteur
Taken: Onderhoud en reparatie werkzaamheden aan laad- en lossystemen.
Functie eisen: Kennis van hydraulische systemen.
CAD tekenaar
Taken: Ontwerpen en uittekenen van onderdelen en complete machines.
Functie eisen: Kennis van het Solidworks 3D tekenpakket
Werkvoorbereider
Taken: Als werkvoorbereider ben je de spil tussen de ontwerpafdeling en de
productie. Aan de hand van de uitgewerkte tekeningen en stuklijsten worden
de uit te voeren werkzaamheden ingepland.
Functie eisen: Analytisch denkvermogen. Kennis van ERP systemen is een pre.

WWW.VALKENAARS.NL

Wij verzoeken je, jouw sollicitatie schriftelijk of telefonisch te richten aan:
JKB Transporttechniek bv
t.a.v. Dhr. A. Kennis
Fabrieksstraat 106a
6021 RE BUDEL
Tel: 0495 – 492573
www.jkb-handling.com
andy@jkb-handling.com

Met de deur in huis vallen
1

4

Laten we maar meteen met een lastige opdracht met de deur in huis vallen. Ook dit jaar heeft Autoschade Schrurs een prachtige vraag bedacht rondom de schade aan een auto. Succes!
Sjaak en zijn vrouw hebben vorige maand hun auto (BMW X3 met kenteken 32-ZR-TT) geparkeerd
op de parkeerplaats bij de supermarkt om boodschappen te doen. Toen ze terug kwamen bleek de
auto flink beschadigd te zijn. Een onbekende partij had tegen de auto gereden, maar helaas geen
briefje achter gelaten. Sjaak bracht daarop zijn auto naar Autoschade Schrurs voor het maken van
een schadecalculatie en reparatie van zijn auto.
a.

Ga naar Autoschade Schrurs waar je de schade aan de auto kunt bekijken. Het gaat om de schade
aan de linker zijkant van de auto. Maak een inschatting van het schadebedrag (incl. BTW) aan de
auto van Sjaak. Je mag hierbij uit gaan van een uurtarief van EUR 87,50 per uur (excl. BTW). Een
foto, van waar de schade aan de auto zit, zie je hieronder. Het advies is om zelf naar de auto te
gaan kijken, omdat je dan VEEL beter kunt zien welke delen allemaal beschadigd zijn! (15 punten)

Het schadebedrag is € 3323,41 incl. BTW.
Een geschat schadebedrag binnen + of – € 50,- van het werkelijke bedrag is
15 punten. Elke € 50,- die men er extra naast zit levert 1 punt minder op.

b.

15 punten:
14 punten:
13 punten:

€ 3.273 - € 3.373
€ 3.223 - € 3.273 of € 3.373 - € 3.423
€ 3.173 - € 3.223 of € 3.423 - € 3.473

0 punten:

Lager dan € 2.573 of Hoger dan € 4.073

De onbekende tegenpartij heeft zich helaas nooit gemeld en Sjaak en zijn vrouw bleken zelf alleen
WA verzekerd te zijn, waardoor de verzekeraar de schade niet vergoedt. Waar zouden ze eventueel
hun schade kunnen melden, zodat deze misschien toch vergoed kan worden? (3 punten)

Waarborgfonds motorverkeer

Met de deur in huis vallen
2 		a.

5

Iedereen weet wel waar het ouderlijk huis van organisator Jordy Drieman is. Op het dak liggen
verschillende zonnepanelen. Hoeveel zonnepanelen liggen er op het dak? (2 punten)

		
21 zonnepanelen
b. Uit hoeveel spijlen bestaat de poort van het ouderlijk huis van de familie Drieman? (2 punten)
		
5 Spijlen

3

Alle deelnemers van Wejje gee ‘t houden van puzzelen. Laten we dan ook meteen ‘met de deur in huis
vallen’ met een leuke puzzel. Steeds meer mensen in Nederland houden van een sudoku. Daarom is het
de bedoeling dat onderstaande Sudoku volledig wordt opgelost. (10 punten)

Met de deur in huis vallen
4 		a.
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We vallen natuurlijk ook met de deur in huis met een vraag over de andere organisatoren van deze
quiz: Jos en Joey Saes. Vorig jaar was er een heel hoofdstuk met vragen over oldtimers en motoren.
Jos en Joey organiseren ook dit jaar weer de Oldtimerbeurs. Op welke datum? (2 punten)

		
23 april 2017
b. Welke motor is op onderstaande afbeelding te zien? (3 punten)

5

		
		
FN M67
		
Nog een vraag om met de deur in huis te vallen. Een vraag die door presentator Ard Rooijakkers al
meerdere malen aan vele kijkers gesteld is. Tevens een vraag waarbij je het goede antwoord niet kan
opzoeken, simpelweg omdat het antwoord nog niet gegeven is. Toch willen we het van jullie weten:
Wie is de Mol? (3 punten)
		
Thomas Cammaert
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De laatste vraag waarmee we met de deur in huis vallen is de makkelijkste vraag van deze quiz. Maak
een ‘teamfie’ (selfie van je hele team) en zorg ervoor dat we hem onder de naam ‘Teamfie + teamnaam’ 		
kunnen terugvinden op de bijgevoegde USB-stick! Daarnaast moet je deze foto op de Facebook-pagina
van Wejje gee ‘t plaatsen, zodat we zien hoe gezellig het bij jullie quizteam is. Doe dit zo origineel
mogelijk! (5 punten voor ‘teamfie’ op de USB-stick, 5 punten voor de foto op de Facebook-pagina)

HAC ze dit jaar maar bewaard

7

Hoofdsponsor HAC Weekblad heeft weer een aantal erg leuke vragen opgesteld over het nieuws
dat in de krant te vinden was in het afgelopen jaar. De ene quizdeelnemer kijkt enorm op tegen
dit hoofdstuk, de andere quizdeelnemer ziet er een geweldige uitdaging in. Kortom, trek de kast
maar open en haal er alle bewaarde HAC’s maar uit, want je gaat het nodig hebben in het hoofd
stuk ‘HAC ze dit jaar maar bewaard’.
a. We beginnen, zoals jullie van ons gewend zijn, ook dit jaar weer redelijk eenvoudig. Wekelijks zijn
er in HAC Weekblad verschillende columns te lezen. Een van deze columns gaat altijd over lekkere
		 recepten. Hoe heet deze columnist? (2 punten)

1 		

		
Pieter Hermus
b. Helaas heeft deze columnist aangegeven dat hij stopt met het schrijven van deze lekkere columns.
		 In stijl sloot deze columnist af met een heerlijk gerecht in zijn laatste column. Wat waren de
		 ingrediënten van dit recept? (3 punten)

Wildpaté
		
		 375g hertenpoulet (of ander wild) - 300g spekvet - 225g kippenlevers 		 4 ansjovisfilets - 4g zout - 35g bloem - 3 sjalotten - 3 teentjes knoflook 		 2 laurierbladen, fijngesneden - 3 takjes tijm, gerist - 3 saliebladen,
		 fijngehakt - 6 jeneverbessen - 6 pimentbollen - 4 kruidnagels 		 1,5 cm gember - 10 veenbessen - 1 limoen - 400 ml port - 3 eieren 		 10 walnoten, grof gehakt - 12 plakken gerookt spek - peper

2

HAC Weekblad voorziet alle lezers niet alleen van het laatste nieuws, maar staat ook boordevol met de
beste aanbiedingen van lokale ondernemers in de regio. Welke bedrijven horen bij de (vervaagde)
advertenties hieronder? (5 punten, 1 punt per goed antwoord)

A.

Paul Jacobs Fashion

B.

Tasko

C.

IPL Salon Hennie

D.

Bustelli Lingerie

E.

Slaapcenter Verweijen
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HAC ze dit jaar maar bewaard
3

De titels van onderstaande artikelen zijn helaas niet meer compleet. Ze hebben in 2016 of 2017 in de
krant gestaan. Welk woord ontbreekt en wie was de auteur? (10 punten, 1 punt per goed antwoord)

				
Auteur:

Roy de Leijer

		
Auteur:

Stijn van Mierlo

			
Auteur:

Evert Meijs

				
Auteur:

Bert Slenders
			

Auteur:

4

Arian Compen

HAC Weekblad is nog altijd een groeiend bedrijf. In 2016 werd er een record gevestigd. Nog nooit
eerder had het HAC-team een krant van 48 pagina’s gemaakt. In december was het zover bij het
maken van het Kerstnummer van HAC Weekblad. Hierin konden lezers van HAC Weekblad hun
‘Beste Wensen’ insturen en verschillende prijzen winnen. We hadden onze Facebook-volgers al
laten weten: Bewaar deze HAC goed, want de volgende vragen gaan over deze editie van HAC
Weekblad.
a. Hoeveel ‘Beste Wensen’ zijn er te vinden in deze editie van HAC Weekblad? (1 punt)
		
31 ‘Beste Wensen’
b. Een aantal van deze ‘Beste Wensen’ hebben uiteindelijk een mooie prijs mogen ontvangen.
		 Welke drie deelnemers hebben deze prijs mogen ontvangen? (2 punten)
		
1.

		
		

Isa en Senna Brauers
2. Theo Geurts
3. Annemarie Scheffers

c. In de superdikke kerstkrant van HAC Weekblad staan verschillende stukjes van een foto met hierop
		 een aantal kerstballen. Zoek iemand die deze HAC bewaard heeft, knip de puzzelstukjes uit en plak
		 ze in de goede volgorde op de volgende pagina (10 punten).
d. Vul daarnaast hieronder in hoeveel volledige kerstballen er te zien zijn op de complete foto. (2 punten)

27
		

kerstballen

(28 kerstballen wordt ook goedgerekend)

HAC ze dit jaar maar bewaard
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Plak hier de kerstballen van HAC Weekblad in de juiste volgorde.
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HAC ze dit jaar maar bewaard

Sinds 2017 heeft HAC Weekblad een nieuwe lay-out in de krant. Naast deze krant is er ook een
nieuwe website gekomen en is er een heuse ‘HAC-app’ te downloaden is op de smartphone.
Natuurlijk hebben jullie deze app allang op jullie telefoon staan, want daardoor had je tijdens
Carnaval als eerste alle foto’s en uitslagen tot je beschikking. Heb je dit nog niet gedaan?
Download dan snel deze app!

5 		a.
		
		

In deze app zitten advertentiebanners. Niet veel, want het nieuws blijft natuurlijk het belangrijkste.
Wat we wel fijn vinden is dat we onze klanten vanaf nu meer kunnen bieden. ‘HAC Weekblad: Meer
dan een Krant’ heet deze campagne dan ook terecht. Een van deze advertentiebanners is gevuld met
een vraag over Wejje gee ‘t. Wat is het antwoord op de vraag die gesteld wordt? (3 punten)

		
Vaatwasmachine
Ook de nieuwe lay-out is natuurlijk opgevallen. De prachtige drukkwaliteit van HAC Weekblad
valt nog meer op. De voorkant van de krant bestaat vanaf nu uit een prachtige foto met een
onderschrift. Het artikel bij deze foto is elders in de krant te lezen.
b. Wie was het stralende middelpunt die op de foto te zien was toen HAC Weekblad voor het eerst in
		 deze nieuwe stijl in Cranendonck verscheen? (2 punten)
		
Lucas van Haperen

6

(voorleeskampioen van Cranendonck)

Bij HAC Weekblad vinden we het fijn dat we betrokken lezers hebben. De mooiste foto’s die ingestuurd
worden, zijn wekelijks te vinden in HAC Weekblad in de rubriek ‘Kiek us Hiej’. Hieronder stukjes uit
prachtige foto’s. Wie hebben onderstaande vijf foto’s gemaakt? (10 punten, 2 punten per goed antwoord)

A.

Joke Elen

B.

Gerard Coenen

C.

Leike Jaeken

D.

Thei Beijk

E.

Wout van Gils

!kblad
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Ons mooie Cranendonck

Ons mooie Cranendonck is het hoofdstuk met vragen over het heden en het verleden van deze
prachtige gemeente. Pak de telefoon er maar alvast bij, want de antwoorden op de meeste vragen
zijn niet te vinden op internet....
a. Wie is er te zien op de afbeelding rechts?
1 		
(Voornaam en achternaam = 4 punten. Enkel de achternaam = 2 punten)
		
Johannes C.A. van der Vleuten
b. In welke periode was deze man actief in Cranendonck? (2 punten)
		
1949 - 1974 		

(Pastoor van Maarheeze)

c. Wat is de naam van het fonds dat door deze man is opgezet?
		

(2 punten)

		
Het Orgelfonds

(in juni 1950)

a. Op onderstaande afbeelding is een ‘raad van elf’ te zien. Wie zijn de zes personen die zitten op deze
2 		foto?
(6 punten, 1 punt per goed antwoord)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Rob van Sprang

2.

Bèr van der Steen

3.

Frans van Beek

4.

Fons Duisters

5.

Ruud Wiesen

6.

Theo van den Broek

b. Van welk Carnavalsseizoen is deze foto? (2 punten)
		
1976 / 1977

3 		a.

(Foto van de ‘Raad van Elf’ van CV Buulder Buk)

Dankzij het huwelijk tussen welke personen in een ver verleden draagt Koning Willem Alexander op
dit moment nog altijd de titel ‘Baron van Cranendonck’? (3 punten)

Prins Willem van Oranje en Anna van Egmond
b. Wie is de man op de afbeelding rechts? (3 punten)
		
Maximiliaan van Egmond, Graaf van Buren
c. Wat is de link tussen de man rechts en de titel ‘Baron van Cranendonck’ die
		 Koning Willem Alexander draagt? (2 punten)
Anna van Egmond, de enige dochter van Maximiliaan, trouwde met
		
		 Willem van Oranje. Daardoor werd Cranendonck bezit van de Oranjes.
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Ons mooie Cranendonck

De zinkfabriek in Budel-Dorplein is een belangrijk stukje geschiedenis in Cranendonck, maar ook
nog altijd een belangrijke werkgever op dit moment.

4

a. Wie van de familie Dor staat op de afbeelding rechts? (2 punten)
		
Lucien Dor
b. De ‘witte villa’ aan de Hoofdweg in Budel-Dorplein is gebouwd
		 voor een van de leden van de familie Dor. Voor welk lid van de
		 familie Dor is deze villa ooit gebouwd? (2 punten)
		
Emile Dor
c. Op welke datum droeg KZM de wegen van Budel-Dorplein over
		 aan de gemeente Budel? (2 punten)
		
Donderdag 25 januari 1968
d. Welk symbolische bedrag betaalde de gemeente Budel voor deze wegen? (2 punten)
		
Twee gulden
e.
		
		
		

Inmiddels is de zinkfabriek nog altijd bezig met het doorontwikkelen. Nyrstar, zoals het bedrijf nu
heet, is met de gemeente Cranendonck bezig met het opzetten van een bedrijventerrein rondom de
zinkfabriek. Voorheen had dit bedrijventerrein de werknaam ‘Duurzaam Industriepark Cranendonck’.
Kort geleden werd de nieuwe naam bekend gemaakt. Wat is deze nieuwe naam (2 punten)

		
Metalot

5

Genoeg over het verleden van onze mooie gemeente. Nu over het heden. Iedereen wil graag in onze
gemeente wonen. Daarom zijn deze huizen verkocht door verschillende makelaars. Op welk adres en in
welke woonplaats zijn de onderstaande woningen te vinden? (4 punten, 1 punt per goed antwoord)

A.

Seinestraat 1, Budel

B.

Julianalaan 6, Maarheeze

C.

Poelsnip 36, Budel-Schoot

D.

Keizer Ottostraat 20, Budel

Ons mooie Cranendonck
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6 		a.

Het gaat dus weer wat beter met de economie en er
wordt ook in Cranendonck weer volop geinvesteerd.
		 Rechts staat een afbeelding van een bouwplan van
		 een pand dat in Cranendonck openbaar te bezoeken
		 is. Van welk pand is hier een schetsplan te zien?
		
(3 punten)
			
b.
		
		
		

Het bruto vloeroppervlak van dit pand wordt flink
vergroot als dit plan tot uitvoer gaat komen. Wat is
het bruto vloeroppvervlak als de nieuwbouw in deze
vorm doorgang gaat vinden? (3 punten)

			
		

7

De Schaapskooi in Gastel

710 m2

Carnaval, het zit in het Wejje gee ‘t-bloed. Ook dit jaar gaat de cheque van Wejje gee ‘t naar de
‘Stichting Bouwhallen Carnaval Cranendonck’. In deze club mensen zitten vanuit alle Carnavalsverenigingen personen die ervoor zorgen dat heel Cranendonck in de toekomst kan blijven
bouwen. We zijn er trots op dat wij met onze cheques hier een deel aan hebben kunnen bijdragen.
a. Vanuit de zes Carnavalsverenigingen zijn er tien personen die betrokken zijn bij de stichting. Welk
		 persoon of welke personen van de Roesdonkers zijn dit? (2 punten)
		
Ralf Adams en Jac Umans
b.
		
		
		

In Soerendonk werd ook dit jaar weer de mooiste Carnavalswagen van de gemeente gebouwd. 		
De uitvoerende carnavalsvereniging had alles uit de kast gehaald om een heuse stoet door de 		
straten van Soerendonk (maandag) en Budel (dinsdag) te laten rijden. Hoeveel nummers had de
‘Carnavalsstoet’ van CV Zurrik? (2 punten)

		
6 Nummers
c. Een andere carnavalsvereniging uit Soerendonk wist ook nog eens de grote optocht van Weert te
		 winnen. In Budel wist deze groep tijdens de grote optocht ook een goede klassering te behalen. Hoeveel
		 punten kreeg deze wagen van de jury in Budel? (2 punten)

963 punten

14

Politicologie

Aankomende week, woensdag 15 maart 2017, zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Wejje gee ‘t
speelt hier dit jaar op in met een hoofdstuk ‘Politicologie’. Niet alleen de landelijke politiek, maar
ook de lokale politiek zal onder de aandacht gebracht worden.

1 		a.

Allereerst een opwarmertje: Op onderstaande afbeelding zijn 10 posters te zien van verschillende
politieke partijen. Wat is de som van de lijstnummers van de op de foto zichtbare partijen? (2 punten)

		
67

(SP = 4, PVV = 3, 50PLUS = 11, PvdA = 2, CDA = 5, D66 = 6, FvD = 16, VVD = 1, PvdD = 10, SGP = 9)

b. Dit verkiezingsbord is natuurlijk gefotografeerd in Cranendonck. In welke straat van welk dorp is dit
		 verkiezingsbord te vinden? (2 punten)
		
Floralaan, Maarheeze

2 		a.

Dit jaar doen er veel verschillende partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Op hoeveel
verschillende partijen kan je in Cranendonck stemmen? (2 punten)

		
25 verschillende partijen (nr. 1 t/m 26. Lijst 25, 27 en 28 ontbreken in kieskring 18, de kieskring van Cranendonck)
b. We snappen best dat je nog niet van alle lijsttrekkers kent, want ze mogen niet allemaal mee doen
		 aan de grote debatten op de televisie. Hieronder staan drie lijsttrekkers weergegeven. Wie zijn de
		 onderstaande personen en bij welke partij horen ze? (3 punten, 1 punt per goed antwoord)

Naam: Robert Valentine

Naam: Ancilla van de Leest

Naam: Norbert Klein

Partij: Libertarische Partij

Partij: Piratenpartij

Partij: Vrijzinnige Partij

Politicologie
3 		a.
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Je weet nu al welke partijen er zijn en hoeveel. Maar elke partij heeft meerdere kandidaten op de lijst
staan. Als je al deze kandidaten bij elkaar optelt: Hoeveel verschillende keuzes heeft de kiezer dan op
woensdag 15 maart 2017? (2 punten)

		
897 (aantal kandidaten in Cranendonck) of 1114 (aantal aangemelde kandidaten voor heel Nederland) Allebei goedgekeurd!
b. Het eerste nummer staat altijd voor het lijstnummer van de kandidaat. Het getal achter het ‘ruitje’
		 staat voor de positie van de desbetreffende persoon op de kieslijst. Naar welke kandidaten verwijzen
		 onderstaande combinaties? (3 punten, 1 punt per goed antwoord)
						
Thierry Aartsen
Lijst 1 - #46
						
Jaco Verstappen
Lijst 15 - #13
						
Glenn Helberg
Lijst 21 - #18
Genoeg over de landelijke politiek. Ook in Cranendonck is er genoeg te beleven in de politiek. In
de afgelopen jaren hebben we al veel vragen gesteld over ‘het hoogste orgaan’ van de gemeente
Cranendonck. De komende vragen gaan dan ook over de politicologie op lokaal niveau.

4

a. Wat zijn de exacte woorden van Burgemeester Vermue als ze een raadsvergadering opent? (2 punten)

Aan het begin van deze vergadering, waarin wij samenkomen om de
belangen van de gemeente Cranendonck en haar inwoners te dienen,
spreken wij de hoop uit, dat onze arbeid vrucht zal dragen. Mogen wij kracht
en inspiratie putten uit onze geloofs- en levensovertuiging met juiste
waardering voor elkaars mening. (korte stilte) De vergadering is geopend.

		
		
		
		

b. Met welke woorden sluit Burgemeester Vermue deze vergaderingen? (2 punten)
		
Laat aan het slot van deze raadsvergadering de genomen besluiten en de
		 gevoerde discussies in het belang zijn van onze gemeente en onze burgers.
(korte stilte voor gebed of bezinning) De vergadering is gesloten!
		

5

Het gemeentehuis van Cranendonck is een aantal jaren geleden verbouwd en heropend. Dit
gemeentehuis is ooit gebouwd als ‘raadhuis’ van de gemeente Budel. In 1967 werd dit geopend door
Burgemeester Derckx van Budel en Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant. Wie waren
de twee wethouders van Budel op dat moment? (6 punten, 3 punten per goed antwoord)

1.
2.

Wethouder Glaudemans
Wethouder van Gils
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Politicologie
6

Over het algemeen heeft de gemeenteraad een wat ‘stoffig’ karakter. Toch is dat niet zo, want in onze
gemeente zitten een hoop ‘jongeren’ in de raad. De raadsleden zijn allemaal jong geweest en om dat
te bewijzen hebben we wat jeugdfoto’s van de lokale politici weten te verzamelen. Wie zijn er te zien op
de onderstaande foto’s? (18 punten, 3 punten per goed antwoord)

A.

Ton Dijkmans

		

C.

Marie Beenackers - van Poppel

D.

Jordy Drieman

E.

B.

Janneke van Happen

Koen van Laarhoven

F.

Noud van Leeuwen

Politicologie
7
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In de politiek worden elke vergadering veel besluiten genomen. Deze besluiten zijn allemaal
genummerd, zodat ze later weer makkelijk terug te vinden zijn. We gaan het hebben over het
raadsstuk dat geregistreerd staat onder nummer ‘2016 - 031’.
a. Wat is de titel van het raadsvoorstel met registratienummer ‘2016 - 031’? (2 punten)
		
Raadsvoorstel: Scenario’s gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck
b. In de vergadering waar dit stuk aan de orde kwam, werd over dit stuk gestemd. Hoe is deze
		 stemming verlopen? Hoeveel raadsleden en van welke partij(en) waren er voor? Hoeveel raadsleden
		 en van welke partij(en) waren er tegen? Beschrijf dit zo specifiek mogelijk. (2 punten)

		

13 stemmen voor (Cranendonck Actief!, CDA, VVD en PvdA)
5 stemmen tegen (ELAN)

		
(Frits van der Wiel (PvdA) was deze vergadering afwezig, vandaar 18 stemmen ipv 19 stemmen)

8 		a.

Frits van der Wiel is sinds het begin van dit jaar wethouder van de gemeente Cranendonck. Daardoor
kwam er een raadszetel vrij in de gemeenteraad. Wie heeft Frits opgevolgd? (2 punten)

		
Henk van Lint
b. In 2018 gaan we opnieuw naar de stembus, deze keer voor de gemeenteraadsverkiezingen.
		 Op welke datum zijn deze verkiezingen? (2 punten)

Woensdag 21 maart 2018
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Kansen over Grenzen
1 		a.
		
		

Op de afbeelding rechts is een wijk te zien ergens
in Europa. Voorheen stond er in deze wijk een
prachtig stadion. Welke sportvereniging speelde
hier haar thuiswedstrijden? (5 punten)

		
RCD Espanyol
b. Ondanks dat de huizen zo gebouwd is dat het
		 nog altijd lijkt op een stadion, zou je niet denken
		 dat hier in het verleden een internationaal
		 sportevenement heeft plaatsgevonden. Toch is
		 het zo. Welk sportevenement is hier afgewerkt?
		
(2 punten)
		
WK1982 of

Olympische Spelen 1992

c. Wat is de afstand in meters tussen dit stadion en
		 het stadion waar de vereniging inmiddels haar
		 thuiswedstrijd speelt? Laat hiervoor Google
		 Maps de route berekenen met de minste
		kilometers! (2 punten)
		
10,3 km (antwoorden tussen 9,5 en 11,0 km zijn goed)

2

Ook dit jaar hebben we weer vijf prachtige eilanden in de aanbieding. Welke eilanden uit Azië zoeken
we in de vijf afbeeldingen? Let op: De eilanden kunnen gedraaid zijn! (15 punten, 3 punten per goed antwoord)

North Sentinel
Island

Taiwan

Singapore

Dalupiri
Island

Masirah
Island
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Kansen over Grenzen
3

Ook dit jaar is er door de organisatie van Wejje gee ‘t weer een prachtige camping gevonden om
tot rust te komen na alle hectiek van de quiz. Het is niet niets, zo’n quiz organiseren. Sponsoren,
deelnemers, vragen en dan ook nog alles op tijd bij de drukker krijgen. Dit jaar heeft het team
van Wejje gee ‘t opnieuw besloten dat het gaat uitwaaien in het zuiden van Europa. Al wil de
organisatie wel graag een ander land bezoeken dan vorig jaar.
a. In welk dorp ligt de camping? (10 punten)
		
Saint-Pierre la Mer
b. Wat is de naam van de camping? (2 punten)
		
Camping Muncipal de Pissevaches
c. Naast de camping ligt een meer. Welke sport kan je
		 daar beoefenen? (2 punten)

		Kitesurfen

4

In welke steden zijn de onderstaande foto’s gemaakt? (12 punten, 3 punten per goed antwoord)

A.

Den Bosch

B.

San Francisco

C.

Abu Dhabi

D.

Wellington
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Sportclub Cranendonck
1

Het is weer de hoogste tijd voor de foto opdracht. Maak een zo sportief mogelijk foto van jullie team
waarop zoveel mogelijk verschillende sporten te zien zijn. Alles mag weer uit de kast getrokken worden
om met je team zo sportief mogelijk over te komen. Elk detail wordt door de jury beoordeeld. Plaats de
foto op de USB-stick die is bijgevoegd en onze nakijkcrew zal vanavond de foto’s beoordelen en punten
toekennen. Voor deze foto zijn 25 punten te verdienen! We wensen alle teams veel creativiteit en succes!
a. Op de foto rechts zie je een duel uit de spannende derby
Maarheeze - FC Cranendonck. Wie zijn er te zien op deze
		foto? (4 punten, 2 punten per goed antwoord)

2 		

VV Maarheeze:		
FC Cranendonck:		

Teun Linders
Erik van den Hurk

b. Welke twee spelers stonden er in het doel tijdens deze
		wedstrijd? (4 punten, 2 punten per goed antwoord)

VV Maarheeze:		
FC Cranendonck:		

Jeroen Polman
Pim Staals

c. Welke drie spelers wisten in deze wedstrijd tot scoren te
		komen? (3 punten, 1 punt per goed antwoord)

1.
2.
3.

3

0 - 1: Erik van den Hurk (12e minuut)
1 - 1: Rob Wilbers (52e minuut)
1 - 2: Mikel Durrer (83e minuut)

a. Hoeveel tennisvelden zijn er in Cranendonck te vinden op alle sportparken samen? (3 punten)

21 tennisvelden
		

(Budel: 6, Budel-Dorplein: 5, Soerendonk: 3, Maarheeze: 7)

b. Hoeveel seniorenelftallen hebben de voetbalclubs in Cranendonck bij elkaar opgeteld? Het gaat
		 hierbij om mannen- als vrouwenteams die ingeschreven staan bij de KNVB en in een officiële
		
competitie uitkomen. (2 punten)
		
28 teams 			(sv Budel: 10, FC Cranendonck: 7, Maarheeze: 6, Rood Wit’67/Plus: 5)

4

Dit jaar wordt in Luxemburg voor de 50ste keer de Europese Jeugdsportdagen georganiseerd. Na de
1e plaats van vorig jaar zullen er ook dit jaar selectietrainingen gehouden worden om met de meest
sportieve, enthousiaste en gemotiveerde groep naar Luxemburg te vertrekken!
a. Hoeveel jongeren uit Cranendonck mogen deelnemen aan de Jeugdsportdagen? (2 punten)
		
50 sporters
b. Bij de Jeugdsportdagen ontmoet het team van Cranendonck vier
		 teams uit vier verschillende landen. Welke steden doen er vanuit
		 het buitenland mee aan de Jeugdsportdagen? (4 punten, 1 punt per
		

goed antwoord)

c. Wie zijn de coaches van Atletiek? (3 punten, 1 punt per goed antwoord)

1.
2.
3.

Ruben Barten
Ilse Das
Frank Haex

1.
2.
3.
4.

Bitburg (Dui)
Blankenberge (Bel)
Differdange (Lux)
Rethel (Fra)

Het zevende hoofdstuk
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Het zevende hoofdstuk is een hoofdstuk vol cryptische en moeilijke doordenkers. Een echte
hersenkraker waarbij je nog niet klaar bent, ook al denk je wellicht dat je dat wel al bent...

1

Hieronder staat een simpele tekening. Echter... Sneeuwwitje staat hierop afgebeeld met slechts zes 		
dwergen die goed in beeld zijn. Heb jij de zevende dwerg al gezien? Omcirkel deze dwerg en laat een
van de kinderen de rest van de tekening mooi inkleuren! (5 punten)

2

Hoeveel inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen en hoeveel premies ZorgVerzekeringsWet
(ZVW) betaalt een in Nederland in een huurhuis wonende alleenstaande 30-jarige Zweedse vrouw 		
(zonder kinderen) over het jaar 2015 met een Nederlandse onderneming, waarin zij het gehele jaar full
time gewerkt heeft en die een winst (vóór fiscale aftrekposten) maakt van € 100.000,-. De vrouw nam
in 2015 in totaal € 51.500,- euro uit de zaak op. De onderneming bestaat al 6 jaren. De alleenstaande
maakt in 2015 voor het eerst gebruik van de Fiscale Oudedags Reserve (FOR). Het kapitaal van de
onderneming is steeds meer dan € 50.000,-. Bij aanvang 2015 bezat zij overige niet tot de onderneming
behorende bankrekeningen in Zweden met een totale waarde van € 80.000,-. (10 punten)

Inkomstenbelasting / Premies Volksverzekeringen:		
€ 27.406,ZorgVerzekeringsWet: 						€ 2.520,-

Het zevende hoofdstuk
3

22

In Soerendonk is er in de afgelopen periode veel te doen geweest over de buslijn van Eindhoven naar
Weert. De bus rijdt niet langer meer door het dorp, maar stopt alleen op de Molenheide voor dat de bus
naar Maarheeze of Leenderstrijp gaat. Laat op onderstaande kaart van Cranendonck zien hoe de bussen
rijden in Cranendonck en waar de bushaltes zijn. De verschillende routes dien je met een verschillende
kleur aan te geven en de bushaltes moet je markeren met een ‘H’. Let op: Alle busverbindingen in
Cranendonck dienen op de kaart zichtbaar te zijn! (20 punten)

Het zevende hoofdstuk
4 		a.
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Op onderstaande afbeelding ziet u een bekende opa en oma met hun kinderen en kleinkinderen.
Omcirkel het zevende kleinkind op deze foto. (3 punten)

b. Wat is de volledige naam van dit zevende kleinkind? (2 punten)
		
Magali Margriet Eleonoor van Vollenhoven
Tot slot nog een aantal ‘opzoekertjes’ rondom het cijfer zeven:

5

a. Welk wielerteam werd 7e in de Tour de France 2016? (2 punten)
		
Trek - Segafredo
b. Zeven jaar geleden, in 2010, werd Nederland net geen wereldkampioen bij het voetballen. Welke
		 speler droeg tijdens dit succesvolle toernooi in Zuid-Afrika rugnummer 7? (2 punten)
		
Dirk Kuijt
c. In welke stad wordt elk jaar de ‘Zevenheuvelenloop’ gehouden? (2 punten)
		
Nijmegen
d. Welk van de zeven ‘nieuwe’ wereldwonderen is in Peru te vinden? (2 punten)
		
Machu Picchu
e. Van welke band is het liedje ‘Seven Nation Army’? (2 punten)
		
The White Stripes
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De inwendige mens
1

Tijdens het nakijken van Wejje gee ‘t hebben we altijd enorme honger. Zeker als we dadelijk het
hoofdstuk ‘de inwendige mens’ moeten gaan nakijken. Waarschijnlijk is het bij jullie al erg
gezellig, staat er wat lekkers op tafel en hebben jullie met z’n allen veel plezier. Om ervoor te 		
zorgen dat wij als organisatie vanavond ook veel plezier hebben, willen we graag iets lekkers
hebben voor onze nakijkcrew. Helaas ontbreekt het ons vandaag aan de tijd om dit zelf te maken,
dus vragen we jullie hulp:
Maak 4 cupcakes per team, versier en decoreer zo zo leuk als je maar kan, maar zorg wel voor een link
met Wejje gee ‘t. Lever deze cupcakes samen met het quizboek in. Zorg zelf even voor een bakje, of doe
ze in een broodtrommel voorzien van het teamnummer. Uiteindelijk zal de nakijkcrew deze cupcakes
beoordelen op smaak (maximaal 10 punten) en uiterlijk (maximaal 10 punten). Succes!

2

Welke vijf kruiden staan hieronder afgebeeld. Hoe heten deze kruiden? (10 punten, 2 punten per goed antwoord)

Ketoembar

3 		a.

Venkelzaad

Komijn

Zoethout

Jullie zullen ook wel honger hebben inmiddels. Hoeveel supermarkten zijn er in Cranendonck en wat
is het adres van deze supermarkten? (5 punten, 1 strafpunt per ontbrekende supermarkt)

		
Jumbo Will Hesselberth		

		
		
		
		

Valerian

Albert Heijn Budel			
PLUS Dennis van Moorsel		
Jumbo Frank Simonis		
LIDL Maarheeze			

Capucijnerplein 17		
Dr. Ant. Mathijsenstraat 20
Parallelweg 1B			
Smits van Oyenlaan 2G		
Smits van Oyenlaan 2		

Budel
Budel
Budel-Schoot
Maarheeze
Maarheeze

b. Maar echt veel tijd om te koken is er niet... Dus? Het zal wel weer een snelle hap worden. Bij het
		 Buulke in Budel kan je terecht voor een heerlijk Wejje gee ‘t maaltijd. Wel zo fijn om na de quiz even
		 wat te gaan halen. Wat kost een ‘Frietje met Mayonaise en een Kroket’ bij het Buulke? (3 punten)

LET OP: Bestel je vandaag je eten bij ‘t Buulke? Dan krijg je 10% korting op je bestelling! Gebruik de
			
bestellijst die jullie in deze envelop kunnen vinden. Smakelijk eten!
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De inwendige mens
4

Weetje wat ook lekker is? Een koekje! Wat is de officiele benaming van de koekjes die hieronder staan
afgebeeld? Om het moeilijk te maken hebben we de foto ingezoomd! (12 punten, 2 punten per goed antwoord)

A.

Appelkoek

B.

Jodenkoek

C.

Mergpijpjes

D.

Brinky

E.

Stroopwafel

F.

Sultana

Lekker Kuieren?
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Elk team mag weer een rondje gaan kuieren, maar ook dit keer zit er weer een addertje onder
het spreekwoordelijke gras. Ditmaal hoeven jullie niet ongeorganiseerd rond te rennen door de
bossen van Maarheeze, maar worden jullie verwacht bij de Vaandrig in Budel. Zorg dat je op tijd
bent, zodat je de maximale 50 punten kunt gaan behalen in deze categorie.
Balans en uithoudingsvermogen, dat zijn twee zaken die je nodig hebt tijdens het kuieren. De kuieropdracht duurt slechts 10 minuten, maar vergt een hoop energie. Twee andere deelnemers van het
team zullen op hetzelfde moment, op dezelfde locatie de geheime opdracht voltooien. Zo hoeven
teams slechts een keer naar het Gildeterrein te komen. Voor deze kuieropdracht hebben we vijf personen nodig. De organisatie wacht je op locatie op en zal verdere uitleg geven. Succes!
Teamnummer:

Tijdstip:

01...................................
02...................................
03...................................
04...................................
05...................................
06...................................
07...................................
08...................................
09...................................
10...................................
11...................................
12...................................
13...................................
14...................................
15...................................
16...................................
17...................................
18...................................
19...................................
20...................................
21...................................
22...................................
23...................................
24...................................
25...................................

15.30 uur
15.40 uur
15.50 uur
16.00 uur
16.10 uur
16.20 uur
16.30 uur
16.40 uur
16.50 uur
17.00 uur
17.10 uur
17.20 uur
17.30 uur
17.40 uur
17.50 uur
18.00 uur
18.10 uur
18.20 uur
18.30 uur
18.40 uur
18.50 uur
19.00 uur
19.10 uur
19.20 uur
19.30 uur

De geheime opdracht!
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Ook dit jaar staat er weer een spectaculaire geheime opdracht op het programma. Na het ‘boodschappenspel’ (2014), het ‘apenkooien’ (2015) en het ‘roeien’ (2016) gaan we dit jaar een gehele
andere kant op met onze geheime opdracht. Dit blad hoeft niet meegenomen te worden, maar de
cryptische omschrijving kan er wellicht voor zorgen dat je de juiste persoon stuurt naar de afgesproken locatie: Zorg ervoor dat je iemand stuurt met een ‘vaste hand’.
We zoeken twee personen die gezamenlijk de geheime opdracht komen uitvoeren in de Vaandrig in
Budel. Vijf andere deelnemers van het team zullen op hetzelfde moment, op dezelfde locatie de
opdracht ‘lekker kuieren’ voltooien. Zo hoeven teams slechts een keer naar het Gildeterrein te komen.
De organisatie wacht je op locatie op en zal verdere uitleg geven over de geheime opdracht. Succes!
Teamnummer:

Tijdstip:

01...................................
02...................................
03...................................
04...................................
05...................................
06...................................
07...................................
08...................................
09...................................
10...................................
11...................................
12...................................
13...................................
14...................................
15...................................
16...................................
17...................................
18...................................
19...................................
20...................................
21...................................
22...................................
23...................................
24...................................
25...................................

15.30 uur
15.40 uur
15.50 uur
16.00 uur
16.10 uur
16.20 uur
16.30 uur
16.40 uur
16.50 uur
17.00 uur
17.10 uur
17.20 uur
17.30 uur
17.40 uur
17.50 uur
18.00 uur
18.10 uur
18.20 uur
18.30 uur
18.40 uur
18.50 uur
19.00 uur
19.10 uur
19.20 uur
19.30 uur

Het hoofdstuk van Erik-Jan
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Tijdens Wejje gee ’t ben je de hele middag aan het bellen, zoeken en lezen. De vraag is, kan jullie groep
ook goed luisteren? In deze categorie is het namelijk heel belangrijk. Wejje gee ’t werkt daarvoor samen
met ‘jouw station’: RADIO HORIZON! Het is dus belangrijk dat je de gehele dag Radio Horizon aan hebt
staan. Vele Cranendonckers luisteren natuurlijk dagelijks naar dit grandioze radiostation, dus we hoeven
je vast niet uit te leggen op welke frequentie Radio Horizon te vinden is. Toch…?
Wat gaan we doen!
Van 15.30 uur tot 19.30 uur komen er tien geluidsfragmenten voorbij op Radio Horizon tijdens de reguliere radioshow op Horizon. Dit jaar zijn het intro’s van liedjes waarbij we graag de titel en de artiest van
het liedje willen ontvangen. Er wordt duidelijk aangekondigd wanneer er weer een geluidsfragment
voorbij gaat komen. Per volledig goed gegeven antwoord ontvang je vijf punten. Is de artiest of de titel
fout (geschreven), dan krijg je nul punten.
a.		

Welke artiest hoor je bij Intro 1:		

Welk liedje hoor je bij intro 1:

The Chainsmokers & Coldplay

Something Just Like This

b.		

Welk liedje hoor je bij intro 2:

Welke artiest hoor je bij Intro 2:		

The Script

Superheroes

c.			

Welk liedje hoor je bij intro 3:

Welke artiest hoor je bij Intro 3:		

Sister Sledge

We Are Family

d.		

Welk liedje hoor je bij intro 4:

Welke artiest hoor je bij Intro 4:		

Jessie J

Domino

e.			

Welk liedje hoor je bij intro 5:

Welke artiest hoor je bij Intro 5:		

Baltimora

Tarzan Boy

f.			

Welk liedje hoor je bij intro 6:

Welke artiest hoor je bij Intro 6:		

Johnny Cash

Ring of Fire

g.		

Welk liedje hoor je bij intro 7:

Welke artiest hoor je bij Intro 7:		

Rachel Platten

Fight Song

h.		

Welk liedje hoor je bij intro 8:

Welke artiest hoor je bij Intro 8:		

Taylor Swift

We are never getting back together

i. 			

Welk liedje hoor je bij intro 9:

Welke artiest hoor je bij Intro 9:		

Hot Chocolate

Every 1s a Winner

j.			

Welk liedje hoor je bij intro 10:

Welke artiest hoor je bij Intro 10:		

Natasha Bedingfield

Unwritten
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Sponsorvragen
1

ACCOUNT ADVIESGROEP
De moeilijkste vraag van Account Adviesgroep hebben jullie inmiddels al
beantwoord in hoofdstuk 7.
a. Met welke onderneming werkt Account Adviesgroep op internationaal
		 fiscaal gebied samen? (2 punten)
		
Waterman & Westinghouse
b. Waar is deze onderneming gevestigd? (2 punten)
		
Malta

2

AIRFLOW
Voor de regelgeving omtrent lucht/water warmtepompen geldt dat alle
systemen met een vermogen vanaf 3,5 kW € 2.000,00 basissubsidie krijgen
en per labelverbetering nog eens € 150,00. De subsidieregeling voor de
All Electric warmtepompen blijft ongewijzigd. Hoe is deze regeling? (4 punten)

4, 6 en 8 kw				
€ 2.300,11 kw					€ 2.400,14 kw					€ 2.700,16 kw					€ 2.750,-

3

AUTO VLASSAK
a. Aan welke garageformule neemt Auto Vlassak deel? (1 punt)
		
Bosch Car Service

KOELTECHNISCH BEDRIJF
‘‘AI RF L OW ’’

‘T INNE 26A ❆ BUDEL
T: 0495 493212 WWW.AIRFLOW.NL

ONDERHOUD & VERKOOP
MET BEHOUD VAN FABRIEKSGARANTIE!

WWW.AUTOVLASSAK.NL
B. V. HOUTSTRAAT 27, BUDEL
T: 0031 (0)495 491622

b. Wat zijn de kleuren van deze garageformule? (1 punt)
		
Rood en blauw

4

(wit wordt ook goedgerekend)

AUTOSCHADE SCHRURS
De moeilijkste vraag van Autoschade Schrurs hebben jullie inmiddels al
beantwoord in hoofdstuk 1.
Op de website van Autoschade Schrurs staat het inmiddels welbekende 			
informatiefilmpje over het bedrijf. Wat is het kenteken van de Peugeot die
www.autoschadeschrurs.nl
op het eind van het filmpje weer schadevrij is? (2 punten)
		
45 - RD - TJ

5

BLOEMSIERKUNST RUTTEN
Hoeveel schapen staan er in de etalage van Bloemsierkunst Rutten?
(2 punten)

		
40 Schapen

Bloemsierkunst

Rutten
Nieuwstraat 11
Tel. 0031 495 491288
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Sponsorvragen
6

FERRUM
Ferrum Grootverspaning heeft sinds 2014 de naam Ferrum gekregen.
Waardoor heeft het bedrijf deze naam gekregen? (2 punten)
		
Ferrum is het element ijzer in het Latijn
		

7

(Ferrum produceert allerlei ferme ijzeren onderdelen).

FULL HOUSE FULFILMENT
Full House Fulfilment is ook de sponsor van een zaalvoetbalteam. Dit topteam speelt in BZK Budel. Het zal nog even spannend worden, maar ZVV
Full House Fulfilment draait een goed seizoen en speelt mee voor het
kampioenschap. Welke speler heeft tot op heden de meeste doelpunten
gemaakt in de competitie voor dit zaalvoetbalteam? (2 punten)
		
Sam Cummins

8

HOUBEN REINIGINGSTECHNIEK
Wat voor servicebus had Houben Reinigingstechniek als eerste op de baan?
(2 punten)

		
Mercedes (benz) 206D
www.houben-reiniging.nl

9

JKB TRANSPORTTECHNIEK
a. JKB Transporttechniek B.V is de huidige naam van het sterk groeiende
		 bedrijf, maar dit is niet altijd de naam geweest. Wat was de vroegere
		 volledige naam van JKB? (1 punt)
		
Kennis Verkoop & Service Budel B.V. (KVSB B.V.)
b. Welk jaar is de eerste verrijdbare “Kennis” kraan op de markt gekomen?
		
(1 punt)
		
1968

10

KEISTOER INTERACTIEVE MEDIA
a. Welk van de collega’s zit in een kano op de website van Keistoer? (1 punt)

		
Ruud van Ham
b. Hoeveel tosti’s worden er bij Keistoer, volgens de website, iedere
		 woensdag gegeten? (1 punt)
		
36 tosti’s

Transporttechniek b.v.

JKB Transporttechniek bv is een snelgroeiende en creatieve onderneming op
gebied van in- en extern transport. We willen ons dan ook graag profileren als
product en service specialist op het gebied van laad- en lossystemen voor de
kalkzandsteen- en kleiwarenindustrie.Binnen JKB werken we met een gedreve
ambitieus team. Door toenemende orders uit binnen- en buitenland is er op dit
moment ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom zijn we op zoek naar jo
(m/v) om ons team te komen versterken als:

www.jkb-transporttechniek.nl

(Leerling) CNC verspaner
Taken: Programmeren en/of bedienen van CNC draai/frees machines
Functie eisen: Twee rechter handen en de bereidheid om te leren.
Service Monteur
Taken: Onderhoud en reparatie werkzaamheden aan laad- en lossystemen.
Functie eisen: Kennis van hydraulische systemen.
CAD tekenaar
Taken: Ontwerpen en uittekenen van onderdelen en complete machines.
Functie eisen: Kennis van het Solidworks 3D tekenpakket

Werkvoorbereider
Taken: Als werkvoorbereider ben je de spil tussen de ontwerpafdeling en de
productie. Aan de hand van de uitgewerkte tekeningen en stuklijsten w
de uit te voeren werkzaamheden ingepland.
Functie eisen: Analytisch denkvermogen. Kennis van ERP systemen is een pr
Wij verzoeken je, jouw sollicitatie schriftelijk of telefonisch te richten aan:
JKB Transporttechniek bv
t.a.v. Dhr. A. Kennis
Fabrieksstraat 106a
6021 RE BUDEL
Tel: 0495 – 492573
www.jkb-handling.com
andy@jkb-handling.com

Nieuwegein b.v.
In Nieuwegein kunt u terecht voor verkoop en service van:

Sponsorvragen
11

MULTI-SERVICE
Multi-Service schoonmaak- en bedrijfsdiensten is door vakbond CNV
jongeren niet alleen bekroond met een CNV goed geregeld keurmerk, maar
is ook vele malen genomineerd als “vakantiewerkgever van het jaar van
Nederland”. Multi-Service Schoonmaak- en bedrijfsdiensten mocht in één
van hun 22 jaren dat ze bestaan de titel in ontvangst nemen van het CNV.
In welk jaar was dat? (2 punten)

		
2004

12

VAN HUNSEL EN GOVERS
a. Er wordt al snel geroepen “Jij bent aansprakelijk, dus je gaat ook betalen”
		 maar aan welke 5 vereisten moet minimaal zijn voldaan wil je in aan		 merking komen voor een schadevergoeding? (5 punten, 1 per goed antwoord)

1.
2.
3.
4.
5.

Een onrechtmatige gedraging
Toerekenbaarheid van de daad aan de dader
Er moet schade zijn
Causaal verband tussen de daad en de schade
Relativiteit

b.
		
		
		
		

Jan en Iris trouwen in januari 2005 in gemeenschap van goederen. In
februari 2005 koopt Jan voor € 300.000 een woning en krijgt die ook
geleverd. Jan financiert de woning met € 300.000 hypotheeklening op
beider naam. Iris lost vanaf 2005 jaarlijks per 31 december € 5.000 op de
hypotheeklening af uit schenkingen van haar ouders onder uitsluiting.

		
		
		

In maart 2015 gaan Jan en Iris scheiden. De woning is dan € 400.000
waard en de hypotheeklening bedraagt nog € 260.000. Op welk bedrag
heeft Iris recht? (8 punten)

		
De vraag bevat een fout, maart 2015 had maart 2013 moeten zijn

		
Antwoord was dan: Iris heeft in totaal € 40.000 geinvesteerd. Ze krijgt gedurende 7 jaar
		

(2005 tot en met 2011) haar investering nominaal vergoed op grond van het overgangsrecht.

		

Iris heeft in verband met de aflossing over het jaar 2012 recht op een vergoeding naar

		

evenredigheid, te weten: € 5.000 / € 300.000 ) x € 400.000 (de waarde van het huis op het

		

moment vanafrekening) = € 6.667. Iris heeft dus recht op € 41.667. ( 7 x € 5.000 )+ € 6.667 = € 41.667
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WE LOVE TIES
a. Wat kost artikel WLT800-059 in de webshop www.weloveties.nl? (1 punt)

		
€ 25,50
b. Wat is de functie van Mirjam van Hunsel binnen Rooymans Neckwear?
		
(1 punt)
		
Administratief medewerker

31

Sponsorvragen
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DRIEMAN EVENTS
a. Sinds 2016 organiseert Drieman Events de voetbaldagen ‘de Rebelletjes’. Deze worden op het
		 sportpark gehouden van sv Budel en zullen in 2017 plaatsvinden op 01 t/m 03 mei 2017. Inschrijven
		 is nog altijd mogelijk! Welke oud-profvoetballers zullen in 2017 komen helpen bij de Rebelletjes?
		
(4 punten, 1 punt per goed antwoord)

1.
2.
3.
4.

Romano Denneboom
Marcel Meeuwis
Charlie van den Ouweland
Sjaak Polak

b. Naast evenementen is Drieman Events ook druk bezig met het organiseren van bouwhandelingen
		 voor onze vaste klant Vastgoedregisseur B.V. Welke bouwhandeling zal Drieman Events verzorgen op
		 donderdag 23 maart 2017? (1 punt)
		
Bouwhandeling ‘Samen bouwen in Beek en Donk’

PARTY- & VERHUURSERVICE JOS SAES
a. Voor evenementen kan je bij Jos Saes ook terecht. Hij heeft een prachtige Mobile Grand Café voor de
		 wat luxere feesten. In welk jaar is de bouw van het Mobile Grand Café afgerond? (2 punten)

15

2008
b. Wil je deze Mobile Grand Café in het echt zien? Dat kan! Wanneer zijn de Open Dagen van het
		 Mobile Grand Café (2 punten)

17
		

maart 2017 (van 12.00 uur tot 18.00 uur) en 18 maart (van 10.00 uur tot 16.00 uur)

