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2Spelinformatie

1. 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!

 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.

 Er zijn in deze quiz 12 categorieën. Te weten:
 1. Verruim je muzikale Horizon
 2. HAC dat maar geweten!
 3. Spelletjes en Apps
 4. Oldtimers en Motoren
 5. Carnavalesk
 6. Around the world
 7. Ons mooie Cranendonck
 8. Terug in de tijd
 9. Hersenkrakers
 10. Lekker Kuieren?
 11. De geheime opdracht!
 12. Sponsorvragen
 
 Per categorie zijn 50 punten te verdienen. Dit jaar is precies te zien hoeveel punten met een vraag te 
 behalen zijn. Antwoord (gedeeltelijk) fout? 0 punten voor die vraag. 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. 
 Let op: Op Categorie 11 en 12 kan geen joker ingezet worden.

 De uitslag van Wejje gee ‘t 2016 wordt bekend gemaakt tijdens de gezelligste prijsuitreiking   
 van Cranendonck. Deze vindt plaats in Partycentrum Proost op zaterdag 09 april 2016 vanaf 
 20.00 uur, aansluitend aan de quiz. 
 Let op: Tijdens de prijsuitreiking kan je team nog bonuspunten halen!

 Deelname aan Wejje gee ‘t 2016 geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico. 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!
Na de quiz start meteen de feestavond vanaf 20.00 uur. 

De entree is gratis, ook voor personen die niet deelgenomen hebben aan de quiz. 
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3Sponsoren

Wejje gee ’t zou niet mogelijk zijn zonder de bijdrage van onze sponsoren en de hulp van een partner 
tijdens de feestavond. Wij willen hierbij onze dank uiten aan iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt om 
Wejje gee ‘t 2016 mogelijk te maken.

HANDEL & WANDEL
I N B R E N G V E I L I N G E N

HANDELWANDEL .COM www.houben-reiniging.nl

www.jossaes.nl

www.autoschadeschrurs.nl

   
 
 
 
Transporttechniek b.v.             

 
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: 
 
(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. 
 
 
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: 
     

                                        

www.jkb-transporttechniek.nl

  Bloemsierkunst 

Rutten
Nieuwstraat 11 

Tel. 0031 495 491288

‘‘AIRFLOW’’
KOELTECHNISCH BEDRIJF

‘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

■ DEUREN

■ VLOEREN

■ KEUKENS

■ PLAFONDS

■ SCHUIFKASTEN www.ebm-afbouwmaterialen.nl

WWW.DRIEMANEVENTS.NL

WWW.DRIEMANEVENTS.NL

WWW.VALKENAARS.NL

ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATIEBURO

VALKENAARS



4Verruim je muzikale Horizon
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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 regu-
liere 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:

b. Welke artiest hoor je bij Intro 2:  Welk liedje hoor je bij intro 2:

c. Welke artiest hoor je bij Intro 3:  Welk liedje hoor je bij intro 3:

d. Welke artiest hoor je bij Intro 4:  Welk liedje hoor je bij intro 4:

e. Welke artiest hoor je bij Intro 5:  Welk liedje hoor je bij intro 5:

f. Welke artiest hoor je bij Intro 6:  Welk liedje hoor je bij intro 6:

g. Welke artiest hoor je bij Intro 7:  Welk liedje hoor je bij intro 7:

h. Welke artiest hoor je bij Intro 8:  Welk liedje hoor je bij intro 8:

i.  Welke artiest hoor je bij Intro 9:  Welk liedje hoor je bij intro 9:

j. Welke artiest hoor je bij Intro 10:  Welk liedje hoor je bij intro 10:
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In HAC Weekblad is wekelijks het laatste nieuws te vinden van Cranendonck, Hamont-Achel en 
Neerpelt. De krant wordt goed gelezen en bevat naast nieuwsartikelen en advertenties ook co-
lumns, themapagina’s, strips, cartoons en een puzzel. We hoeven het onze vaste quizzers niet uit te 
leggen, want na de eerste twee edities van Wejje gee ‘t, kon je al verwachten dat een hoofdstuk met 
vragen over het nieuws van onze hoofdsponsor HAC Weekblad niet kon ontbreken! Iedereen heeft 
het weekblad natuurlijk een jaar lang opgespaard en dat komt goed uit bij het hoofdstuk ‘HAC dat 
maar geweten!’

a.  We beginnen eenvoudig: Wekelijks is in HAC Weekblad een cartoon te vinden van Ragnar. Ragnar  
   tekent cartoons over actuele onderwerpen in het verspreidingsgebied van HAC Weekblad. Echter heet  
   de tekenaar niet echt Ragnar, maar is dat slechts een pseudoniem. Hoe heet de tekenaar van deze  
   cartoons? (1 punt)

b.  Uit welke edities (weeknummer en jaar) komen deze cartoons van Ragnar en over welk nieuwsfeit  
   gaan deze cartoons? (4 punten, 2 punten per goed antwoord)

HAC Weekblad is blij met alle redactionele stukken die door verenigingen en instanties ingestuurd wor-
den, maar kan natuurlijk niet zonder de adverteerders. Van welke adverteerders zie je onderstaand een 
stukje van het logo? (5 punten, 1 punt per goed antwoord)

HAC dat maar geweten!
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WINZO ZONDAG OPEN

MR 577 – Tot het programma behoren passende draai- en tv-fau-
teuils met functie en met uittrekbare voetsteun als relaxfunctie. 

 

Er is keuze uit zes armleuningvarianten, zes pootvarianten, drie 
zitting- en rugvarianten en twee zittinghardheden. Zeer comfor-
tabel is de motorisch verstelbare schakel-ligbank. Het zitvlak kan 
traploos met 25 cm worden verlengd.

Moderne Hoekbank in stof TCU of TXU, Bestaande uit:  Hoekbank 
946-184 met afsluiting rechts, Schakelbank 210-140 li. 2-zits met 
armleuning. Ook in spiegelbeeld leverbaar.

JUBILEUMAANBIEDING

Stoff
(TXU,

* in vergelĳk met de vrĳblĳvende adviesprĳzen

JUBILEUMMODEL!
UW VOORDEEL:
geldig van 01/09/ tot 30/11/2013

2375,-
642,-*
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Aterno-Wonen – Woon- en eetkamerprogramma met oog-
strelende design: de uitvoeringen wit gelakt, notenfineer, kleur 
caruba en tevens structuurbeuken en sahara hoogglans gelakt 
voor fronten kunnen onderling met elkaar worden gecombi-
neerd. Onze adviseurs helpen u graag! 
(Verlichting en accessoires tegen meerprijs.)

JUBILEUMAANBIEDING

Logo
* in vergelijk met de vrijblijvende adviesprijzen
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JUBILEUMMODEL!
UW VOORDEEL:
geldig van 01/09/ tot 30/11/2013

1675,-
244,-*
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Geopend:

ma t/m za: 9.30-18.00
zondaG: 13.00-18.00
Gratis leverinG + Gratis montaGe!
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Fortune Coffee regio Valkenswaard  | 0495 - 840 764 | valkenswaard@fortune.nl | fortune.nl

Je koffi eleverancier
altijd bij jou in 
de buurt
Professionele koffieautomaten, 

koffie en bijbehorende ingrediënten 

voor op het werk.

  | 0495 - 840 764 | valkenswaard@fortune.nl | fortune.nl

HORTA HAMONT-ACHEL 
Bosstraat 119 • 3930 Hamont-Achel
T. 0032 11 448529
www.hortahamont.be

OPENINGSTIJDEN:
Maandag .............................. 1 3 u - 1 8 u
Zaterdag ............................... 0 9 u - 1 7 u
Di. wo. do. vr. .... 09u-12u en 13u-18u
Zondag ................................ Ges loten

AFRASTERING ROBOTMAAIERS DECORATIE

KAT & HOND TUINONDERHOUD

TUINHOUT

350m 
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nieuwe ProdUctEn En 
aanTRekkeLiJke proMoties

“ik wil een veilige afrastering voor mijn paarden. goed 
zichtbaar, diervriendelijk en passend binnen het landschap. 
logisch dat ik kies voor de kwaliteit van gallagher.”

SuPER 
AAnBIEdInG

 

turBostar tape 
350 Meter 
art.nr. 070862 wit, 070879 terra
•   40x betere geleiding dan 

standaard lint
•   Voor permanente paarden-

afrasteringen
•   Goed zichtbaar en breekt 

eenvoudig bij uitbraak
•   7 jaar UV-garantie

speCial  
edition 200 Meter 
art.nr. 071036 wit
•   de vertrouwde kwaliteit 

nu met om de 20m het 
gallagher logo erop

€ 159,00 € 99,95

nIEuW
0.35

Joules
duopaCk 
stiJgBeugelpalen
art.nr. 061303 wit, 061310 terra
•   Stevige verplaatsbare paal 

(1,55m) met stijgbeugelvoet
•   Geschikt voor kunststof draad 

en lint tot 20mm

€ 35,95

B35  
art.nr. 356433
•   Het populaire batterij-apparaat nu ook 

met 0,35J ladingsenergie
•   Geschikt voor afrasteringen tot 4km
•   een krachtig, makkelijk te verplaatsen 

apparaat tegen een voordelige prijs

€ 179,00duopaCk 
BatteriJen
art.nr. 065073
•   175 ah batterij geschikt voor alle 9V 

apparaten
•   optimale prestatie!

€ 75,00
nORMaal € 99,90

1 jaar EXTra GaraNTIE OP ALLE SCHRIKDRAADAPPARATEN!

2 X 5
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Cord verBinder 
nu ook per 25  
art.nr. 071159
•   Voor het met elkaar verbinden van 

twee stukken cord
•   Garandeert een goede geleiding van 

de stroom
•   Roestvrij staal
•   productgarantie: 10 jaar

€ 49,95Xdi isolator 
nu ook per 75
art.nr. 065059
•   Sterke ringisolator voor houten paal, 

geschikt voor cord en (kunststof)draad
•   Met oranje slijtindicator
•   productgarantie: 10 jaar

€ 21,95duopaCk 
Cord 
2 X 200M
art.nr. 069293 wit, 069309 terra
•   Voor permanente paarden- en vee-

afrasteringen
•   Turbo voor de beste geleiding tot aan 

het eind van de afrastering
•   7 jaar UV-garantie

€ 127,00

B20 
art.nr. 028818
•   Voordelig mobiel batterij-apparaat
•   Voor korte afrasteringen (<2km)
•   Werkt op 9V én op 12V accu

€ 129,00
€ 159,00

het Meest 
verkoChte 
MoBiele 
apparaat

nu STERK 
In PRIJS 

vERLAAGd

nu
ooK In
TERRA

vario paal
 1M terra  
art.nr. 071043
•   Multifunctionele paal
•   Twist & Lock, draad 

in 1 weidegang 
monteren € 24,95

B60  
art.nr. 350301
•   kleine krachtpatser met 0,7 Joule 

ladingenergie, 12V accu-apparaat
•   Geschikt voor afrasteringen tot 6km
•   Compact en makkelijk te installeren

€ 129,00

STERK 
In PRIJS 

vERLAAGd
nIEuW

100 ringisolatoren
art.nr. 071074
•   de voordeligste ringisolator in de markt
•   Geschikt voor draad en koord

€ 14,95
laagste priJs in 
de Markt!B10

art.nr. 003634
•   Uitermate handig batterij-apparaat 

voor korte afrasteringen (< 1km)
•   Gemakkelijk te installeren
•   Werkt op 6 x 1,5V batterij of 12V accu

€ 79,95
€ 129,00

1 jaar EXTra GaraNTIE OP ALLE SCHRIKDRAADAPPARATEN! Ga Naar www.gALLAgHER.Eu/guARANTEE voor allE INformaTIE

twist

&

lock

Cord verBinder 
nu ook per 25  
art.nr. 071159
•   Voor het met elkaar verbinden van 

twee stukken cord
•   Garandeert een goede geleiding van 

de stroom
•   Roestvrij staal
•   productgarantie: 10 jaar

€ 49,95Xdi isolator 
nu ook per 75
art.nr. 065059
•   Sterke ringisolator voor houten paal, 

geschikt voor cord en (kunststof)draad
•   Met oranje slijtindicator
•   productgarantie: 10 jaar

€ 21,95duopaCk 
Cord 
2 X 200M
art.nr. 069293 wit, 069309 terra
•   Voor permanente paarden- en vee-

afrasteringen
•   Turbo voor de beste geleiding tot aan 

het eind van de afrastering
•   7 jaar UV-garantie

€ 127,00

B20 
art.nr. 028818
•   Voordelig mobiel batterij-apparaat
•   Voor korte afrasteringen (<2km)
•   Werkt op 9V én op 12V accu

€ 129,00
€ 159,00
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1 jaar EXTra GaraNTIE OP ALLE SCHRIKDRAADAPPARATEN! Ga Naar www.gALLAgHER.Eu/guARANTEE voor allE INformaTIE
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nieuwe ProdUctEn En 
aanTRekkeLiJke proMoties

“ik wil een veilige afrastering voor mijn paarden. goed 
zichtbaar, diervriendelijk en passend binnen het landschap. 
logisch dat ik kies voor de kwaliteit van gallagher.”

SuPER 
AAnBIEdInG

 

turBostar tape 
350 Meter 
art.nr. 070862 wit, 070879 terra
•   40x betere geleiding dan 

standaard lint
•   Voor permanente paarden-

afrasteringen
•   Goed zichtbaar en breekt 

eenvoudig bij uitbraak
•   7 jaar UV-garantie

speCial  
edition 200 Meter 
art.nr. 071036 wit
•   de vertrouwde kwaliteit 

nu met om de 20m het 
gallagher logo erop

€ 159,00 € 99,95

nIEuW
0.35

Joules
duopaCk 
stiJgBeugelpalen
art.nr. 061303 wit, 061310 terra
•   Stevige verplaatsbare paal 

(1,55m) met stijgbeugelvoet
•   Geschikt voor kunststof draad 

en lint tot 20mm

€ 35,95

B35  
art.nr. 356433
•   Het populaire batterij-apparaat nu ook 

met 0,35J ladingsenergie
•   Geschikt voor afrasteringen tot 4km
•   een krachtig, makkelijk te verplaatsen 

apparaat tegen een voordelige prijs

€ 179,00duopaCk 
BatteriJen
art.nr. 065073
•   175 ah batterij geschikt voor alle 9V 

apparaten
•   optimale prestatie!

€ 75,00
nORMaal € 99,90

1 jaar EXTra GaraNTIE OP ALLE SCHRIKDRAADAPPARATEN!

2 X 5

350m 
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i-serie

BErEid U
Voor
op het
weide-
seizoen
doE dE gallagher CheCk!

mET GRATIS 
AdvIES En 
offERTE

door de kracht, intelligentie 
en  technische perfectie zijn 
de schrikdraad apparaten uit 
de i-serie de beste ter wereld!

ook krijgt u altijd optimale 
service en installatie-advies 
van de gallagher specialist.

M1800i art.nr. 304304
•   14J
•   Voor afrasteringen tot 75 ha
•   Met extern display voor optimale 

controle

“ik wil er zeker van zijn dat er altijd voldoende stroom staat op mijn 
afrastering en dat ik op afstand controle heb als ik niet in de buurt ben. 
logisch dat ik kies voor de kracht van gallagher.”

€ 100,00 RETouR biJ  aankoop Van de m1800i !

hoe ontvangt u het bedrag retour? 
• ga naar www.gallager.eu/promotion en vul  online het formulier in;
• Verstuur het formulier, samen met de  barcode op de  verpakking, 

en een (kopie) van de aankoop bon  digitaal of per post naar 
gallagher Europe;

• U ontvangt binnen zes weken het bedrag retour.
alle informatie over deze actie vindt u op 
www.gallagher.eu/promotion

€ 699,00
€ 799,00

inclusief 

cash back

kraCht

Controle

serviCe

de 
kraCht
van de

ElEktrischE afrastEringEn

KOM EN PROEF HET VOORJAAR 
BIJ HORTA HAMONT!

GEWOON BEREIKBAAR! VOLG DE BORDJES!

Wij zijn bereikbaar via de borden 
‘HORTA’  & onze parkeerplaats is
weer volledig toegankelijk!

GEHEEL VERNIEUWD 
VOORJAARS-

ASSORTIMENT

28 MAART
MOESTUINDAG

BIRTH ALARM

SMART
- het alarm kan zowel dichtbij als op afstand ontvangen worden 
- bevesti ging op twee plaatsen mogelijk: op de schoft  en aan 
het halster 
- statusrapport via SMS
- instelbaar via SMS (telefoonnummers, slaapstand etc.)
CLASSIC
- basismodel met een bereik van maximaal een halve kilometer
- hoge betrouwbaarheid door vaste ontvanger (uitstekende 
signaalsterkte)
GSM
- uw mobiele telefoon
 is de ontvanger.
Uw bereik is hiermee
onbeperkt.

Whiskas 4 kg
Kip of rund

- het alarm kan zowel dichtbij als op afstand ontvangen worden 

NU
20 % KORTING

OP ALLE
BIRTH ALARM 
TOESTELLEN

NU 10% VOORJAARSKORTING 

EN GRATIS 20KG ROBO

GAZON MIX MESTSTOF

OOK TE HUUR!

VAN €9.99

VOOR €7,99

Grati s Adori Katt enbakmat

t.w.v. €9.99

Kip of rund

VAN €9.99

NU 15 KG

€29,99

Pedigree Adult
Rund - Maxi Rund
Kip -  Lam - ...

Woodvision Geschaafde
Grenen Plank
1,5 x 14 x 180 cm.
Art.nr. 06001. Normaal 2,59

€1,95

Woodvision Douglas
Fijnbezaagde plank
2,2 x 20 x 300 cm, blank.
Art.nr. 31415. Normaal €8,99

€7,95

Picknicktafel Easy
Houtdikte 42 mm.
Bladmaat 180 x 70 cm.
Art.nr. 11010. Normaal €155,-

€119,75

Speelhuisje Wende
130 (B) x 105 (D) x 140 (H) cm
Blank, inclusief vloer, deur en
dubbel draairaam. Art.nr. 12665

€199

Woodvision Midden-Europees
Vuren Steigerplank
2,8 x 19,5 x 500 cm, lichtgrijs
geïmpregneerd. Art.nr. 06555.
      Normaal 20,95€16,95

AMBROGIO robotmaaiers
leverbaar voor gazons van 400m2 of kleiner t/m 30.000m2

Alleen deze dag

10% KORTING
op alle tuinarti kelen!

(niet cumuleerbaar)

Europremium
katzmenu
vanaf 2kg

Catsan Hygiene Plus
20 ltr €10,99

Grati s Adori Katt enbakmat

Europremium

1 + 1
GRATIS

NU 10% VOORJAARSKORTING 

7TUIN TUIN

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie

JE  OUDE 
SPADE 

I S  GE LD 
WAARD !

Breng ze naar je Horta-winkel en 
ontvang een aankoopcheque van  
€15 voor Polet  gereedschap*

*  Bij aankoop van 
minimaal €50 
Polet gereed-
schap

DCM ORGANISCHE GAZONMESTSTOF GAZON PUR®

• Indirecte werking tegen mos
• Geen vlekken op tegels en kleren
• Met magnesium, voor een diepgroen gazon
• Hoog kaliumgehalte, voor meer weerstand tegen droogte, 

vorst en betreding

DCM RIPARO PLUS
• Snelkiemend graszaad voor 

herstel van kale plekken of 
doorzaai na verticuteren

• Organische meststof voor 
een betere beworteling

+ GRATIS DCM 

RIPARO PLUS 

260 G twv € 4,85 

20 kg € 29,75

DCM GAZONMESTSTOF 
GAZONSTART
Herstelt snel beschadigd of uitgeput gazon
• NPK 14-3-3
• Direct resultaat
• Lange nawerking (+ 100 dagen)
• Ideaal voor na de winter of na 

het verticuteren

DCM VIVIMUS VOOR GAZON
Gemengd, organisch, bodemverbeterend 
middel voor gazon
• Voor het herstellen van kale of 

beschadigde plekken in gazons
• Voor het uitvlakken van molshopen en 

andere oneffenheden
• Heel geschikt als 

bodemverbeterend 
middel bij de aanleg 
van een gazon

BSI EMPRESS GARDEN
Krachtig mosbestrijdingsmiddel 
• Voor gazons, grasvelden, klinkers, opritten en paden
• Maakt geen vlekken op betonklinkers, tegels, …
• Veroorzaakt geen schade aan houtachtige beplantingen

Erk. nr. 9959G/B 

Dinatrium-EDTA 43,5% en 

ijzersulfaat- 

anhydride 30% 400 g + 100 g GRATIS  250 m2 € 18,95

800 g + 200 g GRATIS  500 m2 € 29,95

1600 g + 400 g GRATIS 1000 m2 € 49,95

€ 54,95

40 L € 7,50
20 kg € 27,95

POLET PROFESSIONAL 
GARDENING SET
Bestaat uit:
• Spade (blad B 18 x H 28 cm) 

en T-steel
• Tuinhark 12 tanden
• Hak B 16 cm

Setprijs € 75

Spade € 55,52

Hark € 27,66

Hak € 39,13

€ 122,31
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Erk. nr. 9959G/B 

Dinatrium-EDTA 43,5% en 

ijzersulfaat- 

anhydride 30%

Dinatrium-EDTA 43,5% en 

400 g + 100 g GRATIS  250 m2 € 18,95

800 g + 200 g GRATIS  500 m2 € 29,95

1600 g + 400 g GRATIS 1000 m2 € 49,95

€ 54,95

40 L € 7,50
20 kg € 27,95

POLET PROFESSIONAL 
GARDENING SET
Bestaat uit:
• Spade (blad B 18 x H 28 cm) 

en T-steel
• Tuinhark 12 tanden
• Hak B 16 cm

Setprijs € 75

Spade € 55,52

Hark € 27,66

Hak € 39,13

€ 122,31



6HAC dat maar geweten

a.  HAC Weekblad heeft ook wekelijks een woordzoeker in de krant staan. Met het opsturen van het juiste  
 antwoord, kunnen de inzenders een leuke prijs winnen. Wat is de prijs die wekelijks te winnen valt  
 met de woordzoeker? (1 punt)

 
 

b.  Wejje gee ’t blijft natuurlijk een familiequiz voor jong en oud. Deze woordzoeker mag door de jongste  
 telg(en) van het team worden opgelost. Als bewijs ontvangen wij graag een foto van degene die deze  
 woordzoeker aan het oplossen is/zijn. De foto mag maximaal 5GB zijn en kan gemaild worden naar  
 info@wejjegeet.nl. (4 punten)

a.  HAC Weekblad krijgt wekelijks verschillende foto’s aangeleverd van verschillende fotografen. Zowel  
 voor de nieuwsartikelen, maar ook voor de rubriek die wekelijks in de krant staat met verschillende  
 mooie foto’s. Hoe heet deze rubriek? (1 punt)

BALAD
DRUMSTEL
FESTIVAL
GITAAR
HIT
JAZZ
KEYBOARD
LICHTSHOW
OPTREDEN
PODIUM
PUBLIEK
ROADIE
ROCK
TOEGIFT
TOETSENISTE
VERSTERKER
ZANGER

c. Wat is het antwoord van de woordzoeker? (1 punt)

3

T O P T R E D E N V L 
D O I U J K Z E E K I 
R H E A B A C R S E C 
M A Z T N L S O F Y H 
U Z A G S T I E R B T 
I H E T E E S E A O S 
D R O R I T N L K A H 
O W K D I G A I S R O 
P E A V T D E L S D W 
R O A T F I G E O T E 
R L E T S M U R D N E

4
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5

b.  Door welke fotografen werden de onderstaande foto’s ingezonden? (4 punten, 1 punt per goed antwoord )

Elk jaar zorgt HAC Weekblad voor een zorgvuldig opgestelde mediakit. Hierin staat alle informatie die 
adverteerders nodig hebben om hun keuze te maken rondom het adverteren bij HAC Weekblad. Een van 
onze sponsoren wil graag gaan adverteren bij HAC Weekblad. Ze hebben verschillende advertenties. Het 
is geen nieuwe klant voor HAC Weekblad, dus een 3+1 gratis actie geldt voor deze sponsor niet. Hij heeft 
als idee om de onderstaande advertenties te plaatsen. Wat gaat dat in totaal kosten volgens de Tarieven-
kaart? (6 punten)

ps: Mocht een adverteerder deze order echt willen plaatsen is hij natuurlijk goedkoper uit, want HAC 
Weekblad maakt graag een prijs op maat als er meerdere plaatsingen besproken worden!
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HAC Weekblad werkt ook met verschillende thema-pagina’s. Uit welke themapagina’s is hieronder een 
klein fragment geplaatst? (5 punten, 1 punt per goed antwoord)

Nou is het gedaan met de makkelijke vragen van HAC Weekblad. Hieronder zie je een aantal titels van 
artikelen die in 2015 of 2016 in HAC Weekblad hebben gestaan. Bij elke titel ontbreekt een deel. Welk 
woord vult de titel aan? (5 punten, 1 punt per goed antwoord)

6

7
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Wonen in de Grensstreek
Elke maand verschijnt deze bijlage in HAC Weekblad met nieuws over makelaardij, � nanciën, verbouwen,  bouwen, huis en interieur!

Als seniorenmakelaar G'oudendag bieden wij comfortabele serviceappartementen die geschikt zijn 
voor levensbestendig wonen. Ze zijn dichtbij of midden in het centrum gesitueerd. U woont daar met 
een gerust en veilig gevoel. Voor meer info: www.seniorenmakelaargoudendag.be  
 
Leukhuis.be is een betrouwbare makelaar met een eerlijk en realistisch advies. Een woning (ver)kopen of 
(ver)huren doet u immers niet elke dag. Daarom moet u er op kunnen vertrouwen dat het goed gebeurt. 
Bij ons weet u zeker dat alles tot in de puntjes wordt geregeld. Voor meer info: www.leukhuis.be

Irma de Brouwer is woonconsulent van
seniorenmakelaar G’oudendag en leukhuis.be. 

Haar jarenlange ervaring en passie is om huizen 
en mensen bij elkaar te brengen.

SENIORENMAKELAAR G’OUDENDAG & LEUKHUIS.BE
WONEN VOOR JONG EN OUD

Kloosterstraat 10 bus 1 •  3910 Neerpelt • T: 011-525559   

TE KOOP SERVICEAPPARTEMENTEN 

WWW.NIEUWEMARKT.BE

RESIDENTIE NIEUWE MARKT
OVERPELT

TE HUUR SERVICEAPPARTEMENTEN

WWW.RESIDENTIEALTO.BE

RESIDENTIE ALTO
NEERPELT

70% VERKOCHT
IDEALE INVESTERING

NOG 2 TE HUUR

www.seniorenmakelaargoudendag.be

TE KOOP KAULILLERWEG 36 NEERPELT

€ 389.000,- Charmante, perfect onderhouden 
villa met dubbele garage, 4 slaapkamers en
prachtige veranda. Perceel 1600 m2.
Gdv Vg Gvkr Vv Wg Wug 
EPC 179 - code 20150817-0001783190-1

TE KOOP MEESTER SAKLAAN 46 ACHEL

€ 179.000,- Gezellige, halfvrijstaande volledig ge-
renoveerde woning met dubbele garage. Laag
beschrijf mogelijk. Perceel 450 m2.
Stedenbouwkundige inlichtingen opgevraagd.
EPC 381 code 20160109-0001824462-1

TE KOOP GROTE HEIDE 33 NEERPELT

 WWW.LEUKHUIS.BE  WWW.LEUKHUIS.BE  WWW.LEUKHUIS.BE

€ 175.000,-  Royale vrijstaande woning met 4 slaap-
kamers en voorzien van aardgas. Laag beschrijf 
mogelijk. Perceel 828 m2.
Gdv Gvkr Vg Wg Gvv
EPC 587 20150623-0001769223-1

Kloosterstraat 10 bus 1 • 3910 Neerpelt •  T: 011-525558
www.leukhuis.be

WONEN IN DE GRENSSTREEK FEBRUARI 2016 
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Ontdek de Wereldkeuken 
van Etenswaard

Etenswaard is hét adres voor een gezellig avondje uit, een familiefeest, 
een verjaardag of een bedrijfsuitje. Iedere gelegenheid past bij de ge-
zellige en ongedwongen sfeer van Etenswaard. Kies zelf uit het ruime 
assortiment voorgerechten, hoofdgerechten en desserts en stel zo uw 
eigen menu samen. Wat dacht u van sushi, gerechten uit de Chinese, 
Aziatische of Europese keuken, een wokgerechtje, een heerlijke stuk-
je vlees of vis van de grill of teppanyaki,… en dit is slechts een klei-
ne greep uit het aanbod. De maaltijd kan afgesloten worden met een 
bezoek aan het Grand Desserten Bu� et. De chef-koks van Etenswaard 
gebruiken steeds verse ingrediënten en maken vele gerechten à la mi-
nute voor u klaar.
 

U kiest zelf welke All You Can Eat formule het beste past bij uw avondje 
uit. Wilt u graag 2, 3 uur of langer genieten en proeven van de heerlijke 
gerechten? Wilt u graag op een weekdag of in het weekend komen? 
Alles is mogelijk! En voor kinderen van 3 t/m 11 jaar geldt een speciaal 
tarief, zij betalen immers slechts €2 per levensjaar. Kijk voor meer in-
formatie over de verschillende arrangementen op www.etenswaard.nl
 
Jong en oud is bij Etenswaard van harte welkom. Terwijl de volwas-
senen genieten van de wereldse gerechten, kunnen de kinderen zich 
uitleven in de � jne 
speelhoek. Niet en-
kel is Etenswaard 
ideaal voor een 
lekker en gezellig 
avondje uit, ook 
voor de ervaring 
van live-cooking en 
het vernieuwende 
concept is het ze-
ker een bezoekje 
waard.
 
Etenswaard is gelegen aan de Frans van Beststraat 17 in Valkens-
waard. Kijk voor meer info op www.etenswaard.nl en reserveren 
kan online of via tel. 0031 40 2230300. Like ook zeker de pagina van 
Etenswaard op Facebook en blijf op de hoogte van leuke acties en 
nieuwigheden!

Lekker eten bij...

Bij Etenswaard in Valkenswaard kan u genieten van gerechten uit 
de hele wereld terwijl de koks die live voor u klaarmaken. Van Eu-
ropa tot Azië: er kan gekozen worden uit  verschillende bu� etten, 
zo is er voor ieder steeds wat wils! Bovendien betaalt u één prijs, 
voor de tijd die u in Etenswaard vertoeft. Zo is er al een all you can 
eat & drink formule vanaf €26.

www.woetzcranendonck.nl
Strijperdijk 9 · 6027RD · Soerendonk

www.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nlwww.woetzcranendonck.nl
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Luxe Paasbrunch bij Woetz

18.95 per persoon, kinderen vanaf 

3 jaar 1,25 per levensjaar

Voor meer info kijk op:
3 jaar 1,25 per levensjaar
3 jaar 1,25 per levensjaar
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Voor meer info kijk op:
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Voor meer info kijk op:Reserveren is noodzakelijk

De Brasser bestaat
12½ jaar! 

Dat willen we met jullie vieren! 
In de maand maart krijgt u op 

ons bekende: 3-, 4- of 5-gangen 
smokkelmenu 

12,5 % KORTING!

T: +31 (0) 495-491118 | info@lust-nu.nl
LUST | Nieuwstraat 51 | 6021 HP Budel

SENIOR CHEF

& JUNIOR CHEF

Koken samen 6 gangen
voor u. reserveer nu via 

www.lust-nu.nl

Maastrichterweg 156  • Valkenswaard
+31 (0)40 2040278  •  www.taamvenhoeve.nl

Lunch
Ko�  e
Diner

Lunch

MICHIELSHOF
Michielsplein 3, 3930 Hamont-Achel

Open: di - zo 10:00 - 24:00u · Bestellingen: 011 647605

✔ feesten ✔ bruiloften ✔ kof� etafels
✔ vergaderingen ✔ groepsarrangementen

Of bezoek ons voor
verse pasta’s en ambachtelijk ijs!

Molenstraat 38
3930 Hamont-Achel

Tel: 0032 11 622020
www.time-out-hamont.be

Paasmenu
- kindermenu -

Soep naar keuze . Balletjes in
tomatensaus . Kinderijsje € 15,00

�

 - Menu: -
Carpaccio van zalm

Varkenshaasje duroc met graanmos-
terd en duchesse aardappelen

Of
Zeebaarsfi lets op een bedje van

risotto met tomaatjes
witte chocolademousse met bosvruchten 

€ 33,00

Time Out

Groenstraat 1 ∙ 3910 Neerpelt
0032 (0)11 348 528 ∙ www.sushies.be

All you can eat

 Woensdag & donderdag

 12.00 t/m 22.00u

 Vrijdag & zaterdag 

 12.00 t/m 23.00u

 Zondag
 12.00 t/m 22.00u

Groenstraat 1 ∙ 3910 Neerpelt

All you can eatAll you can eatAll you can eat
 12.00 t/m 22.00u 12.00 t/m 22.00u

Groenstraat 1 ∙ 3910 Neerpelt

 Woensdag & donderdag

Nieuwe
 openingstijden

RESTAURANT

WERELDKEUKEN

Frans van Beststraat 17 · 5554 EA Valkenswaard
T: 0031 (0)40 – 2230300

Onbeperkt eten & alcoholvrije dranken
aan vaste prijzen. Kijk op www.etenswaard.nl

Etenswaard in Valkenswaard is het adres voor een gezellig avondje uit. 

In de Wereldkeuken worden gerechten uit diverse keukens
gepresenteerd. 

De kinderen kunnen zich uitleven in de
speelhoek. 
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  Tuin en buiten
HAC Weekblad brengt iedere maand een pagina over de tuin. Hierop staan een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in tuinieren en alles wat daarmee te maken heeft. 
Voor iedereen die waarde hecht aan een mooie en fi jne tuin is deze pagina de uitgelezen kans om de beste adresjes te vinden!

Rolcolux Top, service van A tot Z
Rolcolux Top is hét adres voor alles op het gebied van 
zonwering, zowel voor binnen als buiten. Zaakvoerder 
Paul Kuijpers hecht veel belang aan een goede ser-
vice voor zijn klanten. Hij begeleidt ze dan ook alle-
maal persoonlijk vanaf het adviseren en keuze van het 
product, tot aan de montage en afwerking. Rolcolux 
Top is gelegen aan de Grootschoterweg 118A in Bu-
del-Schoot en is steeds op afspraak geopend.
 

Rolluiken, luifels, veranda’s, serres, overkappingen, wind-
wering, terrasafscheidingen en uitvalschermen,… en dit 

is slechts een greep uit het 
ruime aanbod. Rolcolux Top 
staat in voor de verkoop, 
montage, reparatie en as-
semblage van deze produc-
ten. Omdat de assemblage 
in eigen bedrijf gebeurt is 
er voor ieders budget een 
geschikte oplossing op het 
gebied van zonwering. Zo-
wel standaardmodellen als 
luxe-uitvoeringen zijn er 
verkrijgbaar.
 
Rolcolux Top beschikt over 

een groot magazijn waar-
door de meeste materialen 
op voorraad zijn en alles snel 
geleverd kan worden. Paul 

Kuijpers: “Klanten kunnen bij ons terecht met hun plannen 
en ideeën. Samen worden de mogelijkheden bekeken en 
zo vinden we voor ieder budget de meest passende oplos-
sing. Daarnaast dragen we een eerlijk advies hoog in het 
vaandel, en dat vullen we aan met een goede en persoon-
lijke service.”
 
Zowel voor een nieuwbouw, renovatie of een bestaande 
woning kan er beroep gedaan worden op Rolcolux Top. 
Er is een ruime keuze zonwering voor zowel binnen als 
buiten, met verschillende modellen, kleuren, vormen,… 
Na het maken van een afspraak neemt Paul graag de tijd 
voor u om alle mogelijkheden uit de doeken te doen en zo 
tot het beste en vooral het mooiste resultaat te komen.  Er 
kan altijd gratis een vrijblijvende prijso� erte aangevraagd 
worden. Rolcolux Top werkt met diverse merken zoals o.a. 
Somfy, Velux, Aurora, Unilux, Heroal, Swela en Tibelly, mer-
ken die doorheen de jaren hun kwaliteit reeds bewezen 
hebben. Hierdoor kan er ook steeds een langdurige garan-
tie gegeven worden.
 
NIEUW!
Rolcolux Top brengt binnenkort ook de Rolluikwasser 
u-clean op de markt, een automatisch wassysteem dat 
toegepast kan worden op 95% van de rolluiken. Dit sys-
teem is ideaal om de ontstane schimmels en hardnekkig 
opgebouwde vervuiling te verwijderen zonder de rollui-
ken te hoeven demonteren. Rolcolux Top biedt dit systeem 
aan in combinatie  met een 3jarig onderhoudscontract. 

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een rolluik wasser van 
u-clean kunnen altijd contact opnemen voor eventueel 
een uitleg of demonstratie van de Rolluikwasser op een 
gewenste locatie. Kijk zeker eens op www.u-clean.nl voor 
meer informatie.
 
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak 
kan iedereen terecht via tel. 0031 495 496411 of mail naar 
rolco99@xs4all.nl De zaak is te vinden aan de Grootscho-
terweg 118A in Budel-Schoot.

Paul Kuijpers van Rolcolux Top. 

Rolcolux Top is het adres 
voor al uw rolluiken, 
shuttingen, luifels, over-
kappingen,... 

Zowel voor een nieuwbouw, renovatie of een bestaande 
woning kan er beroep gedaan worden op Rolcolux Top. 

Rolcolux Top is gelegen aan de Grootschoterweg 118A in 
Budel-Schoot. 

BRIEVENBUS-SPECIAALZAAK

BRIEVENBUSSEN THOMAS WATSONLAAN 72 
ACHEL ✆ 0032 11 641504 
www.brievenbus-shop.nl

OPEN: 
WOE. DO. VR. 10-12 EN 13-18 

ZATERDAG OPEN 10-15

Faassen Hekwerken is dé specialist op het vlak 
van diverse soorten 

POORTEN - GAASHEKWERK - EXCLUSIEF SIERHEKWERK 
- AFSLUITINGEN 

Toepassing zowel op privé-terreinen als op 
publieke ruimten zoals voetbal- of tennisvelden!

Reeds 30 jaar
ervaring!

Boelehoef 3 • 3910 Neerpelt

• Bloemen
• Decoratiematerialen
• Meststoffen

• Planten
• Sproeistoffen
• Tuinmeubelen

Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!
Boelehoef 3 • 3910 Neerpelt

Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!Alles voor uw tuin vindt u bij Tuincentrum Tielens!

Instraat 6A, Budel · T 0031 495 499955 · www.formido.nl/budel

Bianco toog

Swany recht

1

Charles recht

Camilla toog

2

Gelderland toog

Engeland recht

3

op deze schermen!

*M.u.v. vast laag30
1. Swany (recht) of Bianco (toog)
Vuren. Houtdikte: 15 mm. RVS
geschroefd. Afm.: 180 x 180 cm.

2. Charles (recht) of Camilla (toog) 
Geïmpregneerd grenen. Houtdikte: 
7 mm. Geniet. Afm.: 180 x 180 cm.

3. Engeland (recht) of Gelderland (toog)
Geïmpregneerd grenen. Houtdikte:
13 mm. Gespijkerd. Afm.: 180 x 180

Swany (recht) Camilla toog
Bianco toog

Charles recht

Gelderland toog

Engeland recht

85.00

59.50

TUIN-
SCHERMEN

NU MET
KORTING
TOT 30%

vast laag

23.99

52.99

36.99

HORTA prijs

 € 5.95
 € 8.4570l

40l
2+1

GRATIS*

Horta universele
biopotgrond
Voor opti male groei en bloei
* 1 zak Horta biopotgrond grati s bij aankoop
van 2 zakken (alle 3 van gelijk volume)

HORTA prijs

70l

40l

 BIOLOGISCH | BIOLOGIQ
UE

HORTA HAMONT-ACHEL 
Bosstraat 119 · 3930 Hamont-Achel
T. 0032 11 448529 · www.hortahamont.beT. 0032 11 448529 · www.hortahamont.be

DONDERDAG 5 - VRIJDAG 6 - ZATERDAG 7 MEI

Witvennenweg · 6002 SC Weert (Boshoven)
tel. 0031 495 539466 · www.tunnelke.nl

Openingstijden: di. t/m vrij. 9.00-17.00 uur; zaterdag 9.00-16.00 uur

Nu volop beuken leverbaar!
Vele vaste planten, heesters en bomen in pot verkrijgbaar.
Ook voor graszoden en bemesting kunt u bij ons terecht! 

Grootschoterweg 118a · Budel-Schoot · Tel. 0031 495 496411

Zonwering en Rolluiken

• Rolluiken • Luifels 
• Veranda’s • Shutters
• Overkappingen 
• Windwering
• Terrasafscheidingen 
• Uitvalschermen
• Binnenzonwering, etc.
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� j wensen iedereen
een fijne zomervakantie!
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DE 10 BESTE
Elke maand zet HAC Weekblad samen met onderstaande adverteerders  de 10 beste - niet te missen - aanbiedingen op een rijtje...Profi teer ervan!

Elke maand zet HAC Weekblad
samen met deze adverteerders  

de 10 beste aanbiedingen 
op een rijtje... Profi teer ervan!

15% korting op alle
hortensia ‘s, alle
soorten en maten. 

Wegens vakantie zijn
wij gesloten t/m 12 
augustus. Actie is geldig 
t/m 22 augustus. 

OP ALLE SOORTEN
EN MATEN HOR-
TENSIA’S NU 15% 
KORTING!
ACTIE TOT 22/8

VERKRIJGBAAR BIJ: 
BLOEMEN BOETIEK HAMONT
STAD 31, 3930 HAMONT-ACHEL 
WWW.BLOEMENBOETIEKHAMONT.BE

HORTENSIA’S

BLOEMEN BOETIEK HAMONT

10%
KORTING

VERKRIJGBAAR BIJ:
OPTIEK GEENEN
DORPSSTRAAT 38, 3930 ACHEL
TEL. 0032 11 767438 - WWW.OPTIEKGEENEN.BE

Voor vakantiegangers en
ook perfect voor thuis!

50% KORTING OP 
PROGRESSIEVE ZONNE-
GLAZEN BIJ AANKOOP 
VAN EEN BRIL MET ONGE-
KLEURDE PROGRESSIEVE 
GLAZEN

PROGRESSIEVE GLAZEN

50%
KORTING

VERKRIJGBAAR BIJ:
DE TUINMEUBELEN SPECIALIST
P. STEENSELS-STEVENS
GROOTSCHOTERWEG 99
BUDEL-SCHOOT
TEL: 0031 495-491185
www.DeTuinmeubelenSpecialist.nl
info@deTuinmeubelenSpecialist.nl

VAN 259,-

VOOR
189,-

Lekker genieten van de zon met een 
degelijk ligbed van kettler met 3 jaar GA-
RANTIE! Kom naar onze showroom voor de 
grootste keuze en diverse aanbiedingen!

KETTLER LIGBED

VAN 259.- VOOR: 189.-

DE TUINMEUBELEN SPECIALIST

pecialist
info@deTuinmeubelenSpecialist.nl

189,-

DE TUINMEUBELEN SPECIALIST

pecialist.nl
info@deTuinmeubelenSpecialist.nl

,-,-

De Michelin Pro4 Endurance 
Editie 2015 is de beste band 
voor lange afstanden. Dank-
zij de Bi-Compound heeft de 
band een lage rolweerstand 
en een fenomenale grip. 
Met de anti-leklaag over de 
hele breedte van de band 
is de Endurance tot 40% 
meer lekbestendig dan de 
competitie!

BIJ AANSCHAF VAN EEN
MICHELIN PRO4 ENDURANCE 
EDITIE 2015 ONTVANGT U NU 
TIJDELIJK EEN GRATIS
MICHELIN A1 BINNENBAND.
OOK MAAKT U KANS OP HET 
WINNEN VAN EEN ORIGINEEL
MICHELIN FIETSSHIRT!

VERKRIJGBAAR BIJ: 
CYCLEWEAR, RANDWEG-ZUID 15,  6021 PT BUDEL
TEL: 0031 495 430949, WWW.CYCLEWEAR.EU

MICHELIN PRO 4
ENDURANCE 2015

GRATIS
MICHELIN 

A1 BINNEN-
BAND

Heeft uw hond last van de warm-
te? De Aqua Coolkeeper is speci-
aal bedoeld om uw dieren comfor-
tabel koel te houden tijdens warme 
temperaturen. Hij is gemaakt van 
dik katoen waar speciaal ontwik-
kelde koelkristallen in zitten.

NU BIJ AANKOOP VAN EEN AQUA 
COOLKEEPER HALSBAND OF MAT
HONDENIJSJE CADEAU!

VERKRIJGBAAR BIJ: 
HENGELSPORT- EN DIERENSPECIAALZAAK SCHOLTEN 
NIEUWSTRAAT 12, 6021 HS BUDEL. 
TEL. 0031 495 491248 
INFO@SCHOLTENBUDEL.NL

NU BIJ AANKOOP VAN EEN AQUA 

GRATIS
HONDEN-

IJSJE

Snel en
mileuvriendelijk uw
afvoer ontstoppen?
Dat kan vanaf nu
zonder chemicaliën,
alleen door druk en
compressie worden
zelfs hardnekkige verstoppingen verwijderd! 
Wastafel of bad 10 cm met water vullen, alle 
overloopopeningen met vochtige doek afdich-
ten, bus recht op de afvoer plaatsen en hard 
duwen, de krachtige druk maakt de leiding 
weer schoon! Deze “Pulsor” is onschadelijk voor 
afvoerbuizen. Prijs; 16.95�Nu; 14.95�

NORMAAL €16.95
NU VOOR €14.95
VERKRIJGBAAR BIJ: 
DE VERFWINKEL
GENERAAL DEMPSEYLAAN 12 • 3930 ACHEL
TEL: 0032 (0)11 64 19 29 • WWW.SHOP4PAINT.BE

AFVOER-
REINIGER

mileuvriendelijk uw
afvoer ontstoppen?

zonder chemicaliën,
alleen door druk en
compressie worden

REINIGER

14.9514.14.14.95
16,95
NIEUW!

Profi teer nu nog van de laatste 
opruimingsweken!
Nu voordelige badmode, 
lingerie en nachtmode van de 
mooiste en beste merken!

OPRUIMING
Profi teer nu nog van de laatste 

lingerie en nachtmode van de 

OP
RUIMING

OP = OPRUIMING
BIJ MARTINIQUE
VOORDEEL OP
BADMODE, LINGERIE
EN NACHTMODE

OPRUIMING BIJ
MARTINIQUE LINGERIE
MARKT 16, BUDEL
T: 0031 495 495086
WWW.MARTINIQUELINGERIE.NL 

‘T PRIMEURKE
STAD 35, 3930 HAMONT.
TEL. 0032 11 446004
WWW.PRIMEURKE.BE

‘t Primeuke wenst iedereen 
een hele fi jne zomer. Tot 
en met 17 augustus zijn zij 
zelf op een welverdiende 
vakantie. Eventjes geen 
aanbieding dus!

VAKANTIE

De goedkoopste in
de regio! Een goede
en praktische koelkast
van Zanussi met
maar liefst 153 L
netto inhoud.

NU VAN €269,-
VOOR €199,-
GELDIG T/M 31 AUGUSTUS 2015

VERKRIJGBAAR BIJ
EP:  V.D.KAMPEN ELECTRONICS
DR. ANTON MATHIJSENSTRAAT 11
6021 CJ BUDEL
TEL. : 0031 495 497179 
WWW.EP.NL/EPVANDERKAMPEN

ZANUSSI
KOELKAST

199.-
269.-

AQUA COOLKEEPER
HALSBAND OF MAT

GRATIS

Roundup gel
is een totale
onkruidbestrijder
om nauwkeurig
onkruid te verwijderen: met de
applicator raakt u enkel het onkruid
aan dat weg moet, zonder naburige 
planten aan te tasten.

NORMAAL €15.95 NU VOOR €9.95
VERKRIJGBAAR BIJ: 
HORTA HAMONT-ACHEL
BOSSTRAAT 119, 3930 HAMONT-ACHEL
TEL: 0031 11 448529
WWW.HORTAHAMONT.BE

ROUNDUP
GEL

Roundup gel
is een totale
onkruidbestrijder
om nauwkeurig
onkruid te verwijderen: met de

VAN 15.95

VOOR

9.95

PROGRESSIEVE ZONNE-
GLAZEN BIJ AANKOOP 

50%50%
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Kinderen, we hebben er soms onze handen mee vol, maar wat zien we ze toch graag! Om de kids helemaal tevreden te stellen brengt het HAC Weekblad iedere maand een leuke pagina 
waarop de kinderen kunnen puzzelen en waarop de ouders allerhande mogelijkheden vinden om met of voor de kinderen te doen. Zo is voor iedereen steeds ‘Alles Kids’! 
Kinderen, we hebben er soms onze handen mee vol, maar wat zien we ze toch graag! Om de kids helemaal tevreden te stellen brengt het HAC Weekblad iedere maand een leuke pagina 

Carnavalsvakantie en nog zo veel meer bij 
Zwembad De IJzeren Man in Weert 

Klikkelstein Kinderopvang
Grootschoterweg 10 • 6021 KC Budel

www.klikkelstein.nl • info@klikkelstein.nl
0031 495- 496391

Hooghaag 29 • 3930 Hamont-Achel • T: +32 (0)11 66 78 60
Open van di tot vr. 13u30 tot 19u, za 10-17u • www.iparty.be

Specialist in
glittertattoo’s 

&  ballondecoratie! Binnenspeeltuin
No-No’s Land

Irislaan 7, 5595 EH Leende,
Telefoon 0031 40 2300913

www.nonosland.nl
nonosland@hetnet.nl

de gezelligste

in het zuiden!

Tijdens de carnavalsvakantie van 8 t/m 14 febru-
ari is het zwembad van De IJzeren Man dagelijks 
geopend vanaf 10 uur. Laat jij je meevoeren in de 
stroomversnelling of dobber je liever op de gol-
ven? Liever baantjeszwemmen of je uitleven op de 
stormbaan? Dat kan uiteraard ook! Een hele dag 
waterplezier voor maar €5,20. Voor alle actuele 
openingstijden zie www.zwembadweert.nl

Probeer onze nieuwe attractie de stormbaan!
Kom in de carnavalsvakantie heerlijk zwemmen en ren, 
spring of stuiter over deze 12 meter lange stormbaan! 
Klim over diverse obstakels en glij over de kop van de 
krokodil het water in. Wie haalt als eerste de overkant 
van de baan? De stormbaan is in de carnavalsvakantie 
dagelijks te gebruiken! Buiten de vakanties kan er ook 
op woensdagmiddag en in het weekend volop ge-
speeld worden.

Kinderfeestje

Bent u voor een kinderfeestje opzoek naar een leuke 
invulling van de dag? Boek dan nu een van de arrange-
menten en beleef een actieve en spetterende middag. 
De keuze bestaat uit een waterspeurtocht, een spec-
taculaire water4kamp of een snorkelavontuur. Aanslui-

tend gezellig samen eten in de Beachclub behoort ui-
teraard ook tot de mogelijkheden. Kijk op onze website 
voor een volledige beschrijving van alle arrangemen-
ten en mogelijkheden.

Baby & Peuterzwemmen
Voor de allerjongsten bieden wij het Baby- en Peu-
terzwemmen. Samen met een van de ouders kan het 
kind onder deskundige begeleiding oefenen in het 
vertrouwd raken met water. Er worden allerlei spelle-
tjes en oefeningen gedaan waardoor het kind leert in 
het water te zijn, waterspetters te verdragen en onder 
water te zijn (trainen van de ademre� ex). Echt leren 
zwemmen is er nog niet bij, daar zijn ze nog te klein 
voor. Wel wordt er tijdens de lessen die de peuters 
volgen, enige zelfredzaamheid in het water geoefend. 
Uiteraard beschikken wij over geschikte babyfacilitei-
ten zodat u en uw kind met volle teugen genieten van 
een bezoek aan ons zwembad. En mocht u als ouder 
niet de mogelijkheid hebben om mee te doen, dan zijn 
natuurlijk ook grootouders en oppasmoeders welkom. 
Zie onze website www.zwembadweert.nl voor alle les-
dagen en lestijden.

Capucijnerplein 14 · 6021 CB Budel · ✆ 0031 495 491483

DIVERSE
KINDERSCHOENEN

TOT 60%
KORTING

Onze merken zijn o.a. 
Red-Rag, Braqeez, Gattino, Richter, Develab, Bunnies

Leef je helemaal uit op de stormbaan! 

De IJzeren Man beschikt over alle geschikte babyfaci-
liteiten zodat er met volle teugen genoten kan worden 
tijdens het baby- en peuterzwemmen. 

Zwemles voor kinderen vanaf 4 jaar
Zwembad De IJzeren Man leidt al haar leerlingen op  
volgens het ZwemABC van de Nationale Raad Zwem-
diploma’s. Deze erkende opleiding is door zijn aard en 
opbouw uitermate geschikt voor het jonge kind van 4 
of 5 jaar oud. Door middel van onze zwemlessen bie-
den wij de ouders de gelegenheid kinderen vertrouwd 
te maken met het water en leren wij de kinderen vol-
doende vaardigheid aan om zich te kunnen redden in 
het water. Op onze website vindt u alle nodige informa-
tie of loop even binnen! De receptioniste beantwoordt 
graag al uw vragen!

Zwembad De IJzeren Man is gelegen aan de 
Geurtsvenweg 1 in Weert. Voor alle informatie surf 
naar www.zwembadweert.nl

www.roompot.nl/kinderfeestjes of bel +31 (0)495 – 584776

Geniet van zwembad, klimwand, GlowGolf, XD-theater, bowlen, 
koekjes bakken, heerlijke kindermenu’s en nog veel meer!

Reserveer nu en bij inlevering van deze coupon, krijgt de jarige een 
leuk presentje!

Tel. 0031 495 537170 • www.zwembadweert.nl

8 t/m 14 februari 2016
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur
Een hele dag spetterend waterplezier voor 

maar €5,20
Voor alle openingstijden 

zie www.zwembadweert.nl

Carnavalsvakantie

1 2

3

4

5



9
Natuurlijk is HAC Weekblad online te lezen, maar ook de papieren versie van de krant wordt goed gelezen. 
Om te zien dat jullie allemaal ook het HAC Weekblad goed bewaren, hebben we een aantal fragmenten uit 
‘bewaarnummers’ geknipt. We zouden graag hebben dat jullie dezelfde fragmenten uit de krant knippen 
en hieronder opplakken. (8 punten, 4 punten per goed antwoord)

Wat waren de titels van de artikelen die op de voorpagina stonden van de eerste editie van HAC Weekblad 
gedrukt met de waterloze drukpers die zorgt voor een ongekende en haarscherpe drukkwaliteit? (3 punten)

Tot slot: Wat zijn de acht gouden redenen om zaken te doen met HAC Weekblad? (2 punten)

  1.

  2. 

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

HAC dat maar geweten

9

8

10
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VOORSPELLING
Rood Wit ‘67/Nyrstar is vorig seizoen ge-

promoveerd, maar kan ook dit seizoen hoge 

ogen gooien in de 5e klasse. Stiekem hopen 

we ook gewoon dat de ploeg uit Budel-Dor-

plein promoveert, want wat zou er mooier 

zijn dan een competitie met alle Cranendon-

ckse clubs erin? We denken dat Rood Wit 

‘67/Nyrstar met de sterk verjongde selectie 
in de subtop moet kunnen meedraaien.

 
Voorspelling: 5e of 6e plaats.

“HET WORDT EEN MOOI SEIZOEN 
MET LEUKE UITDAGINGEN!”

POSTADRES: 
Kees Kapperstraat 3 6023 CH Budel-Schoot
ADRES SPORTPARK: 
Boszicht 230 6024 AP Budel-Dorplein
MAILADRES: info@roodwit67.nl
TEL. SPORTPARK: +31 495 519913
WEBSITE: www.roodwit67.nl  

KEEPERS (2):  
Frank van Hooff
Nick Roost

VERDEDIGERS (12):
Ward Bekkers
Jordy van Cranenbroek
Youri van Gils
Jelle van der Kruijs
Bart Matheeuwsen
Tim Ras
Robert Saanen
Mart Tunissen
Rick van Veldhoven
Michiel Verhoeven
Jelle Vrijdag
Frank van Weert

MIDDENVELDERS (10):
Jesper Bekkers
Jeroen Blokx
Geert Compen
Harm Derks
Anton van Kessel
Dave van Mierlo
Dion Minkenberg
Tom Ras
Martijn Roost
Tom Roost

AANVALLERS (7):
Lex Burghouwt
Stefano Daoudi
Moa van Duin
Steffen Hendriks
Roel Hoomans
Stijn Madou
Joey Roost

ROOD-WIT’67
CLUBINFORMATIE

SELECTIE ROODWIT’67

TECHNISCHE STAF

In onze vorige voetbalgids spraken 
we met leider Jos Hendriks en leek 
het erop alsof Rood Wit ’67/Nyrstar 
een jaar voor spek en bonen zou deel-
nemen aan de competitie. Toch heeft 
de KNVB op het laatste moment be-
sloten om een ‘competitie-element’ 
toe te voegen. ‘Uiteindelijk zouden er 
twee teams per competitie deelne-
men aan de nacompetitie om te pro-
moveren naar de 4e klasse. Daarvoor 
moest er wel gewonnen worden van 
een team dat dit seizoen actief was in 
de 5e klasse.’ Uiteindelijk wist Rood 
Wit ‘67/Nyrstar in de nacompetitie van 
de eigen 6e klasse B de tweede plaats 
te behalen, waardoor een verdere na-
competitie er niet in zat. ‘Het was wel 
jammer, want we hadden natuurlijk 
graag tegen sv Budel, Maarheeze en 
FC Cranendonck gevoetbald in het 
nieuwe seizoen’, aldus Roost.
 
In het nieuwe voetbalseizoen treft 
Rood Wit ‘67/Nystar vrij veel onbe-
kende tegenstanders. In de 5e klasse 
E is er een mix van Brabantse- en Lim-
burgse ploegen. ‘We kunnen 
eigenlijk niet zoveel over 
onze tegenstanders vertel-
len, enkel dat we de mees-
te teams niet kennen. We 
moeten het toch zelf doen 
en we hopen eigenlijk in 
de subtop te eindigen.’ 
Het scheelt voor de pen-
ningmeester wel fors in 
de kilometervergoeding. 
‘Inderdaad, vorig jaar 
waren er uitwedstrij-
den bij die qua afstand 
veel te ver weg waren. 
In de 6e klasse moest 
je meer kilometers 

maken dan in de 4e klasse. Dit jaar 
valt het mee en hebben we eigenlijk 
allemaal wedstrijden die in de buurt 
liggen.’
 
De voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen gaat goed, al heeft Roost daar 
vanwege vakantie weinig van mee-
gekregen. ‘Ik ben er nog niet veel bij 
geweest, maar ik ken natuurlijk alle 
jongens wel. Alle nieuwkomers ko-
men uit de eigen jeugd, behalve Dave 
van Mierlo, maar die heeft ook al eer-
der bij ons gespeeld.’ Veel van deze 
spelers hebben ook vorig seizoen al 
met de selectie meegespeeld, want 
de A1 was veel betrokken bij het eer-
ste elftal. Met al deze nieuwe spelers 
zijn er ook veel ervaren krachten van 
het 2e elftal vertrokken naar een lager 
team. ‘Ach, we weten niet veel van de 
tegenstanders, we weten dat we een 
leuke en goede groep hebben die elke 
week hun best gaat doen om er het 
beste van te maken. Het wordt een 
mooi seizoen met leuke uitdagingen!’

Rood Wit ‘67/Nyrstar leek vorig jaar een verloren seizoen te spelen. 
Toch wist de ploeg uit Budel-Dorplein een knappe 3e plaats te beha-
len met een erg jong team. Vanwege het opheffen van de 6e klasse zijn 
alle teams in de 6e klasse B gepromoveerd. ‘We waren heel dichtbij een 
dubbele promotie, maar in de nacompetitie lukte het ons net niet’, aldus 
aanvaller Joey Roost.

SPEELSCHEMA
THUIS 06-09 SPV 14.30 uur 

UIT 13-09 Eindse Boys 14.30 uur

THUIS 20-09 Grashoek 14.30 uur

UIT 27-09 Racing Boys 14.30 uur

THUIS 04-10 Olympia Boys 14.30 uur

UIT 11-10 Helenaveen 14.30 uur

UIT 18-10 Egchel 14.30 uur

 01-11 Vrij   

UIT 08-11 Griendtsveen 14.30 uur

THUIS 15-11 SVVH 14.30 uur

UIT 29-11 Neerkandia 14.30 uur

THUIS 06-12 ONDO 14.30 uur

UIT 13-12 SVSH 14.30 uur

THUIS 24-01 Eindse Boys 14.30 uur

UIT 31-01 Grashoek 14.30 uur

THUIS 14-02 Racing Boys 14.30 uur

UIT 21-02 Olympia Boys 14.30 uur

THUIS 06-03 Helenaveen 14.30 uur

THUIS 13-03 Egchel 14.30 uur

 20-03 Vrij   

THUIS 03-04 Griendtsveen 14.30 uur

UIT 10-04 SVVH 14.30 uur

THUIS 24-04 SVSH 14.30 uur

UIT 01-05 SPV 14.30 uur

UIT 08-05 ONDO 14.30 uur

THUIS 16-05 Neerkandia 14.30 uur

Hoofdtrainer Erik Schroyen
Assistent-trainer Noud van Leeuwen
 Assistent-trainer William Derks
Keeperstrainer Thieu Roost
Verzorger  Toon Claassen
Leider 1e elftal Jos Hendriks
Leider 2e elftal Stefan Beerten
Assistent-scheidsrechter 1e Charles Aarts
Assistent-scheidsrechter 2e Jari Piron

NIEUW (15): 
Dave van Mierlo (Lager elftal - Rood Wit ‘67/
Nyrstar), Ward Bekkers, Lex Burghouwt, Jordy 
van Cranenbroek, Stefano Daoudi, Harm Derks, 
Moa van Duin, Jelle van der Kruijs, Stijn Madou, 
Dion Minkenberg, Tim Ras, Tom Ras, Tom Roost, 
Robert Saanen en Michiel Verhoeven (allen 
eigen jeugd)

VERTROKKEN (15): 
Ruud Poukens (Reppel), John Claassen, Robert 
Crijns, Teun Derks, Thijs Genevasen, Frank de 
Haas, Frank van Leeuwen, Dylan Rodriquez, 
Rick Verberne, Danny van Vuurden en Rick de 
Werdt (allen lager elftal - Rood Wit ‘67/
Nyrstar), Niels Balke, Wesley Hegge, Bart 
Teeuwen en Sven Vrijdag (allen gestopt)

Pater Ullingsstraat 13 • 6023 AM Budel-Schoot • 0031 495 491334 · www.stomerijdekim.nl • info@stomerijdekim.nl

Voor het wassen, (chemisch) reinigen, leasen, persen,
herstellen en re-appliceren van (bedrijfs)kleding!

Voor het wassen, (chemisch) reinigen, leasen, persen,Voor het wassen, (chemisch) reinigen, leasen, persen,

- Werkkleding & promotionwear 
- Walra beddengoed, tafellinnen
 en handdoeken.

VERKOOP OPENINGSTIJDEN

Maandag 8.30-12.30 / 13.15-17.00
Dinsdag 8.30-13.00
Woensdag   8.30-12.30 / 13.15-17.00
Donderdag 8.30-12.30 / 13.15-17.00
Vrijdag 8.30-12.30 / 13.15-16.00
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Kerkstraat 3 · 6026 RT Maarheeze · 0031 495 843548 · www.Borgondia.nl

vrijdag 5 februari

het bitterbal
maandag 8 februari
café ut toeternietoe

zondag 7 februari

biercantus
woensdag 10 februari
haringhappen

Op carnavalszaterdag 
hebben wij tussen 17 
en 19 uur een speciaal 
carnavalsbuffet

zaterdag 6 februari

carnavalvinyl
dinsdag 9 februari
carnafinale

maandag 8 februari
kinder carnavalsmiddag
“kleine voetjesbal”
van 14:00-17:00u

Vanaf 
14 uur

Kinder-
carnaval

Vanaf 
14 uur

Kinder-
carnaval

Vanaf 
14 uur

Kinder-
carnaval

kalender

OPTOcht
rOUTes

VRIJDAG 05 FEBRUARI 2016
09.11 uur: Schoolcarnaval met kinderoptocht,
 de Schakel (Budel-Dorplein)
09.30 uur: Schoolbezoek CV de Roesdonkers,
 Basisschool St. Joan (Soerendonk)
10.00 uur:  Kindercarnavalszitting voor kleuter- en latere scholen,
 Zaal de Posthoorn (Hamont)
10.30 uur: Kinderoptocht Maarheeze
11.00 uur:  Carnavalsoptocht
 OBS de Triolier (Budel)
13.00 uur:  Kinderoptocht met basisschool de regenboog (Grote Heide)
13.11 uur:  Kinderoptocht op de straten rond de kerk (St.-Huibrechts-Lille)
17.00 uur:  3 urkes vuraf,
 de Bonte Os (Budel)
20.00 uur:  Doop wagen CV de Jeugdige Jeugd door Prins Mark,
 Dorpshuis ‘t Kruispunt (Grote Heide)
20.11 uur: Het Bitterbal,
 Borgondia (Maarheeze)
20.30 uur:  Zuipschuitenbal,
 De Reinder (Budel-Schoot)
21.30 uur:  Bouwersbal,
 Café de Sport (Soerendonk)

ZATERDAG 06 FEBRUARI 2016
10.30 uur:  Carnavalsontbijt,
 de Bonte Os (Budel)
13.00 uur:  Kindermatine met springkussen, gratis popcorn en DJ Dirk,
 Zuiderpoortcafé (Budel)
14.00 uur:  Kindercarnaval, Café-Zaal de Wielerbaan (Budel)
14.00 uur:  Kindercarnaval bij de Jeugdoptocht van de Buulder Buk
  Café City Bar (Budel)
14.11 uur:  Jeugdoptocht Budel
14.11 uur:  Carnavalsoptocht Maarheeze
14.11 uur:  Carnavalsoptocht St.-Huibrechts-Lille
14.11 uur:  Seniorenzitting Teutepeuters,
 Zaal de Posthoorn (Hamont)
17.30 uur:  Carnavalsmis,
 Pintewippers tent (Gastel)
18.11 uur:  Miniboerenbal,
 Heiknuuters tent (Budel-Dorplein)
19.00 uur:  Carnavalsmis,
 Kerk Soerendonk
19.00 uur:  Carnavalsmis,
 Kerk Budel-Schoot
19.00 uur:  Gold’n Carnaval - ‘Unne kier dansen net als toen’,
 Café-Zaal de Wielerbaan (Budel)
20.00 uur:  Prijsuitreiking Optocht,
 De Smeltkroes (Maarheeze)
20.00 uur:  Zaterdagbal,
 de Reinder (Budel-Schoot)
20.11 uur:  Carnavinyl,
 Borgondia (Maarheeze)
20.11 uur:  Verkleedbal met prijzen voor de mooist verkleden,
 Zaal Pax (Grote Heide)
20.11 uur:  Carnaval met een dikke D,
 Heiknuuters tent (Budel-Dorplein)
20.30 uur:  Ouw Wievebal met DJ Ed Hensen,
 Café City Bar (Budel)

ZONDAG 07 FEBRUARI 2016
10.11 uur:  Kiekt nè zoe noaw ontbijt,
 de Reinder (Budel-Schoot)
10.00 uur:  Optochtfeest - ‘Drink een pint mee in Café Oke met DJ Ron’, 
 Café Oke (Hamont)
10.30 uur:  Fruhsjoppen,
 Café de Bellevue (Budel)
11.00 uur:  Koppienbal,
 De Smeltkroes (Maarheeze)
14.00 uur:  Kindercarnaval,
 Café-Zaal de Wielerbaan (Budel)
14.11 uur:  Carnavalsoptocht Budel-Dorplein
14.11 uur:  Carnavalsoptocht Hamont
 met aansluitend prijsuitreiking, Zaal de Posthoorn (Hamont)
14.30 uur:  Carnavalsoptocht Gastel
15.00 uur:  Goud van Oud - ‘De Carnavalseditie’ met DJ Leon Slaats,
 Zuiderpoortcafé (Budel)
16.00 uur:  Kindermiddag,
 Partycentrum Antoine (Soerendonk)
19.00 uur:  Bokken en Geitenbal,
 Café-Zaal de Wielerbaan (Budel)
19.30 uur:  Prijsuitreiking Optocht,
 Heiknuuters tent (Budel-Dorplein)
19.33 uur:  Lichtstoet Neerpelt
20.00 uur:  Prijsuitreiking Optocht,
 Pintewippers tent (Gastel)
20.11 uur:  Carnavalsbal met DJ Krullie en Double DJ’s,
 Zaal de Posthoorn (Hamont)
20.00 uur:  Carnavalsbal,
 Café City Bar (Budel)
20.11 uur:  Biercantus,
 Borgondia (Maarheeze)
21.00 uur:  Feest na de Neerpelter lichtstoet,
 Dorpshuis ‘t Kruispunt (Grote Heide)
21.11 uur:  Optochtbal
 Heiknuuters tent (Budel-Dorplein)

MAANDAG 08 FEBRUARI 2016
14.00 uur:  Kindercarnaval,
 Café-Zaal de Wielerbaan (Budel)
14.00 uur:  Kindermiddag,
 Heiknuuters tent (Budel-Dorplein)
14.00 uur:  Carnaval met DJ Ron,
 Café Oke (Hamont)
14.00 uur:  Carnavalsoptocht Soerendonk
14.11 uur:  Carnavalsoptocht Budel-Schoot
14.11 uur:  Kleine Voetjesbal,
 Borgondia (Maarheeze)
15.00 uur:  Helemaal Toeter, Groot feest na de optocht van CV de Toeters, 
 Zuiderpoortcafé (Budel)
18.00 uur:  Carnavalsparty (inkom gratis),
 Bar Dancing Queens (Hamont)
18.11 uur:  Receptie Jeugdprinsenpaar,
 Heiknuuters tent (Budel-Dorplein)
19.00 uur:  Knalluhbal met optredens van Pim Donkers en Nè Wies,
 Café-Zaal de Wielerbaan (Budel)
19.00 uur:  Prijsuitreiking Optocht Soerendonk,
 Partycentrum Antoine (Soerendonk)

Maarheeze:
De optocht van CV De Muuzevangers start op zaterdag 06 
februari 2016 om 14.11 uur. De deelnemers zullen zich op-
stellen en vervolgens starten in de Stationsstraat. De route is 
als volgt: Stationsstraat - Puttenstraat - Floralaan - Smits 
van Oyenlaan - Stationsstraat - Moonslaan - Vogelsberg - 
Kijkakkers. De deelnemende wagens aan de optocht zullen 
na a� oop worden afgebouwd op de Neerlanden. Dit houdt in 
dat de Neerlanden tussen ongeveer 15.30 uur en 19.00 uur 
zal zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. Aan de bewoners 
langs de route wordt verzocht om de auto’s elders te parkeren.

Hamont:
De optocht van SCV de Teutepeuters start op zondag 07 fe-
bruari 2016 om 14.11 uur. De stoet vertrekt vanaf de Mo-
lenstraat en gaat via de Bosstraat naar de Burg. Vervol-
gens komt de stoet tussen de Pastoor Lemmensstraat, 
een stukje van de Deken Dolsstraat en dan door naar de 
Abdijstraat. Daar steken ze het kruispunt over naar de 
Kerkstraat, door de Stad naar de Stadswaag. De stoet zal 
zich ontbinden in de Stationsstraat.

Budel-Dorplein:
De optocht van CV de Heiknuuters start op zondag 07 fe-
bruari 2016 om 14.11 uur. Deelnemers dienen om 14.00 uur 
opgesteld te staan op het St. Jozefplein bij het daar aange-
geven startnummer. De jury begint op hetzelfde tijdstip met 
haar beoordeling. De route start op het St. Jozefplein en 
trekt via de Hoofdstraat naar de Stationsweg. De stoet 
wordt ontbonden op de Prinses Beatrixstraat.

Neerpelt:
De Lichtstoet van de Gezellen van Taxandria start op zon-
dag 07 februari 2016 om 19.33 uur. Het opstellen gebeurd 
op de Toekomstlaan en de Jaak Tassetstraat. De Route is als 
volgt: Bermstraat - Norbertinessenlaan - Kloosterstraat 
- Marktplein - Broesveldstraat - Fabriekstraat - Brou-
wersstraat - Hoekstraat - Kerkstraat - Koning Albertlaan 
- Heerstraat - Clercxhoevestraat - Nieuwstraat - Jaak 
Tassetstraat. De optocht wordt ook ontbonden op de Jaak 
Tassetstraat, waarbij de muziek uit moet en iedereen van de 
wagens af moet. 

Gastel:
De optocht van CV de Pintewippers start op zondag 07 fe-
bruari 2016 om 14.30 uur. Vanaf 13.30 uur kunnen de op-
tochtdeelnemers opstellen op de Kouwbergen. De route is 
als volgt: Kouwbergen - Gravenkasteel - Cornelisplein - De 
Dijk - Kluisweg - Vennenweg - Heistraat - Cornelisplein. De 
route zal voorbij het Cornelisplein ontbonden worden. 

City Bar · Markt 19 · 6021 CE Budel · T+31 495 491431
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 Niemand kan tegenwoordig nog zonder spelcomputer en/of telefoon. Spelletjes en apps hebben we 
 allemaal mee te maken. Terug naar de tijd dat het allemaal begon. Een van de grotere spellen van  
 tegenwoordig kent zijn oorsprong al vanuit vroeger. EA Sports produceert sinds jaar en dag een 
 populair voetbalspel: FIFA. Heel vroeger kon je nog kiezen of je ging zaalvoetballen of dat je op het veld  
 wilde spelen.

 a   In welke editie van FIFA is de mogelijkheid tot zaalvoetballen verdwenen? (3 punten)

 b  Welke voetballers sieren de cover van FIFA 16  in Frankrijk (3 punten)

 We zijn eigenlijk nog niet ver genoeg teruggegaan in de tijd. Voordat de computergames er waren, werd  
 er aan de keukentafel nog wel eens een gezelschapsspel gespeeld. Onderstaande afbeeldingen komen  
 uit de doos van vier gezelschapsspellen die vroeger veelvuldig gespeeld werden. Welk gezelschapsspel  
 hoort bij welke spelregels? (16 punten, 4 punten per goed antwoord)

 
 Tegenwoordig maken we veel meer gebruik van Applicaties. Apps zijn handig in gebruik en vrijwel   
 iedereen is tegenwoordig in het bezit van een smartphone waardoor het ook nog eens een stuk   
 goedkoper wordt. De meest gebruikte app is ‘Whatsapp’, maar er zijn ook een hoop onbekende   
 apps. Hieronder staan verschillende delen van de logo’s van onbekendere apps. Welke apps gaan   
 hierachter schuil? (16 punten, 4 punten per goed antwoord)

 

2

3

1
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4 De jeugd speelt ook graag online spelletjes. Verschillende sites bieden dit gratis aan. Onderstaande 
printscreens komen van spelletjes die op internet te vinden zijn. We horen graag hoe de onderstaande 
online spelletjes heten (12 punten, 4 punten per goed antwoord)
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De altijd drukbezochte Oldtimerbeurs in Hamont gaat ook in 2016 weer door en wel op zondag 24 april 
2016. Vanwege het grote succes en de doorgemaakte groei vindt de beurs dit jaar plaats op een nieuwe, 
grotere locatie in Budel. In het verleden werd deze Oldtimerbeurs ook al georganiseerd, maar sinds dit 
jaar hebben Jos en Joey Saes de organisatie overgenomen. Genoeg redenen voor een aantal leuke vra-
gen over ‘Oldtimers en Motoren’!

a. Laten we eenvoudig beginnen: Op welke locaties (straat en plaats) werd de Oltimerbeurs voor-
heen georganiseerd? (2 punten)

b Wat was de achternaam van de organiserende familie voordat Jos en Joey Saes dit van hun hebben 
overgenomen? (2 punten)

a. In het blad ‘Het MotorRijwiel’ staat een advertentie van de Oldtimerbeurs die Jos en Joey Saes organi-
seren. Op welke pagina van welke editie is deze advertentie te vinden? (3 punten)

b. Nu jullie een beetje warm zijn, is het tijd voor wat meer diepgang. Onderstaande foto is een afbeel-
ding van een oldtimer die vrijwel symmetrisch is. Welk merk bracht deze auto op de markt en wat was de 
naam van de auto? (3 punten)

c. Op onderstaande foto worden oude bromscooters gemaakt volgens een degelijke Nederlandse con-
structie, maar met een sierlijke Italiaanse vormgeving. Welk type scooter wordt hier ontwikkeld? (3 punten)

1

Oldtimers en Motoren

2
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Oldtimers en Motoren

d. Ook vroeger werden knappe blondines ingezet om een bepaald merk aan de man te brengen. Welk 
type bromfiets wordt door deze dame gepromoot? (3 punten)

Zündapp is een historisch Duits merk van auto’s, bromfietsen, grasmaaiers, naaimachines, rijdende mij-
nen en motorfietsen. Het bedrijf werd bijna een eeuw geleden opgericht door Fritz Neumeyer en de ge-
broeders Thiel en Friedrich Krupp. Ruim een jaar na opening waren er al 1.800 werknemers in dienst en 
het merk zou in de jaren daarna niet meer weg te denken zijn. Onderstaand drie modellen van Zündapp. 
De vraag is natuurlijk hoe het onderstaande model heet. (9 punten, 3 punten per goed antwoord)

Foto opdracht: Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar weer een leuke foto-opdracht. Maak een zo 
mooi mogelijke foto van jullie team met een oldtimer. We willen graag een originele foto ontvangen 
die helemaal in de stijl is van de oldtimer die jullie fotograferen. Eigenlijk een foto die we meteen kun-
nen vergroten en dan bij de Oldtimerbeurs een prachtig plekje kunnen geven. Gebruik alle attributen 
die je voorhanden hebt om deze foto compleet af te maken. 

Zorg ervoor dat deze foto (maximaal 5MB) voor vanavond 20.00 uur verstuurd is naar:
info@wejjegeet.nl. Onze nakijkcrew zal vanavond alle foto’s beoordelen en hier een winnaar uitkiezen. 
Let op: Voor deze foto opdracht zijn 25 punten te verdienen. We wensen alle teams veel creativiteit en 
succes toe!
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2

1

Carnaval, de meeste Cranendonckers houden ervan! Wejje gee ’t is achter de schermen al enkele jaren 
bezig om nieuwe bouwlocaties te realiseren met de opbrengsten van de quiz en dit jaar lijkt er eindelijk 
schot in de zaak gekomen. Zoals het er nou uit ziet komt er een loods waarin gebouwd kan worden op het 
sportpark in Budel aan de Poelderstraat. Wejje gee ’t gaat hier een bijdrage in leveren en in de komende 
periode zal precies duidelijk worden hoe groot deze bijdrage gaat zijn. Toch is de organisatie van Wejje gee 
’t blij dat de inspanningen zichtbaar worden. Om dat te vieren is er ook dit jaar een carnavalesk hoofdstuk.

a. In Maarheeze hadden ze eerst een aantal jaar een jeugdprins, voordat er een grote prins op het podi-
um verscheen. Op welke datum werd de eerste ‘grote’ prins van Maarheeze gepresenteerd? (3 punten)

b. De eerste feestavonden, tegenwoordig ook wel bonte avonden genoemd, werden door de Muuzevan-
gers niet in de Smeltkroes gehouden. In welk café werden deze gehouden? (3 punten)

c. Het werd te klein in de zaal en dus moest er gezocht worden naar een grotere locatie. Er werd gekozen 
voor een feesttent. Achter welk café kwam de eerste Feesttent te staan?  (3 punten)

d. Wie is het onderstaande jeugdprinsenpaar van de Muuzevangers? (2 punten)

a. Jos en Marjo Saes waren in het verleden het prinsenpaar van de Buulder Buk. Op welke datum was de 
receptie van Prins Jos IV en Prinses Marjo? (3 punten)

b. Jos en Marjo hebben hun gasten onderscheiden met een prachtige medaille. Wat was de naam van 
deze onderscheiding? (2 punten)

c. Wie was de adjudant van Prins Jos en Prinses Marjo tijdens het carnavalsseizoen? (2 punten)
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Carnavalesk
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a. In het verleden werd door de Buulder Buk de ‘Buulse Blèèraovund’ georganiseerd. Verschillende 
deelnemers hebben in de loop der jaren hun kunsten vertoond op het podium in de Borgh in Budel. In 
2006 werd dit liedjesfestival gewonnen door een drietal mannen. Wat zijn de volledige namen van deze 
mannen? (6 punten, 2 punten per goede naam)

b. Wat was de artiestennaam van dit trio? (2 punten)

a. Wie was de laatste prins van de Toeters zonder prinses? (2 punten)

b. Bovenstaande prins heeft later ook nog een belangrijke rol vervuld voor prinsen na hem. Wat was de 
belangrijkste functie van bovenstaande prins? (2 punten)

c. Helaas komt aan alles een eind, ook aan dit belangrijke werk van de prins die we bedoelen bij punt 4a. 
Daarvoor schreef hij een afscheidswoordje in een editie van de krant van de Toeters. In welke editie en 
op welke pagina staat dit afscheidswoordje? (4 punten)

a. In het Bokkenblaaike van de Buulder Buk zijn ieder 
jaar verschillende moppen te vinden. Deze mop is 
geknipt uit een Bokkenblaaike uit het Wejje gee ’t 
archief. Uit welke editie van het bokkenblaaike en 
op welke pagina is deze mop te vinden? (4 punten)

b. In de Roesdonker staan ieder jaar verschillende 
grappen onder de noemer ‘ze zegge…’. Deze ‘ze 
zegge…’ is geknipt uit een editie van de Roesdon-
ker. Uit welke editie van de Roesdonker en op wel-
ke pagina is deze ‘ze zegge…’ te vinden? (4 punten)
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c. In Gastel wordt er elk jaar veel tijd en energie gestoken in de opmaak van ‘De Pintewipper’. Onder-
staande strip staat in een van de Pintewippers van ons archief. Uit welke editie van de Pintewipper en op 
welke pagina is deze strip te vinden? (4 punten)
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1 Niet alleen in Nederland worden er in de komen-
de weken belangrijke wedstrijden gevoetbald. In 
verschillende landen is het einde van de competitie 
in zicht. De meeste wedstrijden zijn inmiddels uit-
verkocht, waardoor een groep vrienden uit Cranen-
donck besluit om in een competitie te gaan kijken 
waar de competitie nog niet afgelopen is. Ze willen 
er eigenlijk een leuk weekend van maken in een 
mooie en groene omgeving. Uiteindelijk hebben 
ze een mooie club gevonden die voetbalt in een 
prachtige omgeving!

Nog altijd zijn er prachtige eilanden die nog amper ontdekt zijn. In Midden-Amerika liggen onder-
staande vijf eilanden. (15 punten, 3 punten per goed antwoord)

a. Hoe heet de club die in dit stadion voetbalt? (10 
punten)

b. De vriendengroep kiest voor de thuiswedstrijd van 
deze club tegen de regerend landskampioen. Op wel-
ke datum wordt deze wedstrijd afgewerkt? (3 punten)

c. Hoe heet de competitie waar deze voetbalclub in 
actief is? (2 punten)
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Elk land heeft zijn eigen volkslied en zijn eigen vlag. Geef op onderstaande vragen antwoord door de 
vlag van het land te tekenen in het antwoordvak.

a. Bij een Nederlandse voetbalclub is er een keeper die met 
409 competitiewedstrijden in de Eredivisie voor deze ver-
eniging recordhouder is. De laatste keer dat deze club Eu-
ropees Voetbal speelde, werd het al vroegtijdig uitgescha-
keld. Uit welk land kwam de voetbalclub die een verder 
Europees avontuur voor de eerdergenoemde Nederlandse 
club voorkwam? (2 punten)

b. Ergens ter wereld ligt een land dat bijna de helft van het con-
tinent beslaat waarop het gevestigd is. Op het Zuidelijkste punt 
van dit land kan je de grens oversteken naar een ander land 
dat qua oppervlakte een heel stuk kleiner is en dat voor slechts 
1,5% uit water bestaat. Welk land bedoelen we? (2 punten)

c. Dit land organiseerde in het verleden de Olympische 
spelen, heeft verschillende nationale parken en heeft een 
klimaat dat kan verschillen van flinke vrieskou in het noor-
den en warme zomers in het zuiden. Dit land heeft ondanks 
de forse omvang slechts 10 provincies. (2 punten)

Na deze drukke periode rondom Wejje gee ’t start het 
zomerseizoen. Daarin is het zowel voor Jos en Joey Saes als 
voor Jordy Drieman te druk om met vakantie te gaan. Ze 
kijken alvast op internet naar een mooie stad in een warm 
klimaat om een weekje te gaan uitwaaien. Uiteindelijk 
vinden ze een prachtige stad in Google Maps, maar om dat 
moment is de accu van de mobiele telefoon leeg. Er is nog 
net op tijd een printscreen gemaakt. Welke stad heeft de 
organisatie op het oog? (10 punten)

5 Onderstaande afbeeldingen vormen het decor van een sport die ‘Around the World’ gaat. Wat zie je op 
onderstaande afbeeldingen? (4 punten, 2 punten per goed antwoord) 
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2

1 Cranendonck kent zes prachtige dorpskernen. Hieronder staan twee borden. Het ene bord verwelkomt 
je in Maarheeze en het andere bord laat zien dat je Soerendonk hebt verlaten. 

Cranendonck is ook een echt fietsdorp. Recreatieve fietsers komen geregeld door de verschillende 
Cranendonckse kernen. Om deze gasten op weg te helpen staan er vrijwel overal in onze gemeen-
te rood-witte ‘paddenstoelen’ met informatie voor de fietsers. Ga op zoek naar ANWB-Paddenstoel 
00394/002 en vul onderstaande antwoorden in.

a. In welke straat staat het bord dat je welkom heet in 
Maarheeze? (3 punten)

b. In welke straat staat het bord dat aangeeft dat je de 
kom van Soerendonk verlaat? (3 punten)

a. In welke dorpskern kan je deze paddenstoel van de ANWB vinden? (2 punten)

b. Wat is de afstand vanaf deze paddenstoel naar de volgende locaties: (10 punten, 2 punten per goed 
antwoord)

Gastel  .........................................................................................................................................................................

Budel  .........................................................................................................................................................................

Valkenswaard  .........................................................................................................................................................................

Weert  .........................................................................................................................................................................

Soerendonk  .........................................................................................................................................................................
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Ons mooie Cranendonck

In Cranendonck spelen nog altijd veel kinderen buiten. Gelukkig maar, want het is een stuk gezonder 
dan de hele middag gamen. In Cranendonck hebben we nog verschillende speeltuintjes waar de kinde-
ren gebruik van kunnen maken en waar ze op een verantwoorde wijze kunnen spelen. Op onderstaande 
foto staat een Cranendonckse speeltuin.

a. In Budel is een Motoballvereniging gevestigd en niet elke gemeente kan zeggen dat ze zo’n club huis-
vesten. Deze fanatieke groep sporters gaat dit jaar niet alleen proberen zoveel mogelijk wedstrijden te 
winnen in de competitie, maar gaat ook een groots evenement organiseren. Op welke datum wordt dit 
evenement georganiseerd? (2 punten)

b. Iedereen moet een keer op het terrein van de Motoballvereniging geweest zijn. Omdat MBV Budel de 
enige Nederlandse club is, staat op de ‘dug-out’ van de gasten in verschillende talen uitgelegd dat deze 
dug-out voor de bezoekers is. In hoeveel talen staat dit op de dug-out? (3 punten)

c. In welke talen staat het op deze dug-out en wat is volgens MBV Budel de vertaling van het woord ‘gas-
ten’? (5 punten, per fout 1 punt in mindering tot maximaal 0 punten)

a. Vanaf welke straat in Cranendonck is de foto gemaakt van bovenstaande speeltuin? (4 punten)

b. In welke dorpskern is bovenstaande speeltuin te vinden? (2 punten)
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6

5 a. VV Maarheeze heeft tal van sponsoren die dan als tegenprestatie een mooi bord hebben hangen rond-
om het hoofdveld van de club die in het oranje-zwart speelt. Wat zijn de drie sponsoren die in Maarhee-
ze hun sponsorbord aan de tribune hebben hangen? (3 punten)

De raadsleden van Cranendonck blijven het hoogste orgaan en het is ons inmiddels wel bekend (na 
vorig jaar) dat nog niet alle raadsleden even duidelijk zijn bij de verschillende deelnemers van Wejje gee 
‘t. Tijdens raadsvergaderingen zitten alle raadsleden op een vaste plek in de raadszaal. Handig toch? 
Onderstaand ziet u de cirkel met de 23 plekken die de raadszaal biedt. Geef aan wie op welk nummer zit 
bij de raadsvergaderingen in Cranendonck (9 punten, 1 punt aftrek per fout antwoord)

b. Tussen de dug-outs van het hoofdveld van FC Cranendonck hangen een aantal borden. Slechts een 
bord is gesponsord door een Cranendoncks café. Welke goedlopende kroeg hangt tussen de twee dug-
outs bij FC Cranendonck? (2 punten)

c. Ook sv Budel heeft verschillende sponsoren rondom het hoofdveld. Slechts een van de sponsoren is afkom-
stig uit Leende. Onder welke naam staat dit bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? (2 punten)
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1
Onderstaand zie je een plattegrond van Budel van een flink aantal jaren geleden. Op deze plattegrond zijn 
verschillende straten en wijken nog niet zichtbaar, omdat daar op dat moment nog geen huizen stonden. 
Er ontbreken complete woonwijken. Een van deze wijken is ‘Midbuul’, de vogeltjeswijk. Zorg ervoor dat op 
onderstaande tekening de vogeltjeswijk weer toegevoegd wordt aan de kaart van Budel. (10 punten)
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3

b. Wat was de eindstand van deze wedstrijd? (2 punten)

a Bovenstaande foto is een teamfoto voor een belangrijke wedstrijd van sv Budel. Voorafgaand aan welke 
wedstrijd is deze foto genomen? (2 punten)

b. In welke Brabantse plaats werd deze belangrijke wedstrijd gespeeld? (2 punten)

c. Wat was de eindstand en wie maakte de Budelse doelpunten?(2 punten)

c. Noem drie spelers die tijdens deze laatste wedstrijd in de Schulp bij een van de twee teams op het 
wedstrijdformulier stonden. Tip: Er stonden 12 spelers op het wedstrijdformulier! (6 punten, 2 punten per goed 
gegeven antwoord)

BZK Budel bestaat al sinds jaar en dag en in 2016 doen er nog altijd 11 verenigingen mee aan deze zaal-
voetbalcompetitie. In het verleden werden de wedstrijden afgewerkt in de Schulp, maar nadat de bouw 
van de Zuiderpoort afgerond was, is ook deze vereniging overgestapt op de nieuwe sporthal in Budel.

a. Wat was de laatste competitiewedstrijd die gespeeld werd in de Schulp? (4 punten)

2
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d. Welke 11 spelers verschenen voor sv Budel aan de aftrap tijdens die wedstrijd? Graag aangeven op de 
volgende manier: ‘Bovenste rij van links naar rechts’ en ‘Onderste rij van links naar rechts’. (5 punten)

a. Dokter J.J. Visschers was voorheen een bekende dokter in Budel. Waarvoor stonden de voorletters J.J. in 
de naam van dokter Visschers? (3 punten)

b. Wat is de geboortedatum en het geboortedorp van Dokter Visschers?  (3 punten)

c. Voor al zijn verdiensten is dokter Visschers ook gehuldigd als ereburger van de gemeente Budel. Wat 
waren de kleuren van het erelint?  (3 punten)

Vroeger werd er nog dialect gesproken in Budel. Het is helaas steeds minder vaak hoorbaar op school of bij de 
verschillende verenigingen. Vandaar dat we toch het Budelse dialect graag willen verbeteren en opfrissen bij onze 
deelnemers. 4 woorden dienen vertaald te worden in het Budels volgens de spelwijze van het ‘blauwe boekje’ en 
daarna dienen 4 woorden vertaald te worden in het Nederlands. (8 punten, 1 punt per goed antwoord)

a. Deuk

b. Accordeon

c. Kort gensneden stro

d. gevaarlijk

e. leweit

f. litse

g. rieëp

h. turnao
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1 Iedereen kent het wel, zo nu en dan is het tijd om eens iets te veranderen, bij te bouwen, af te breken 
of gewoon goed op te ruimen. Afval kan dan naar de milieustraat in Maarheeze. Een inwoner van Cra-
nendonck gaat met zijn aanhanger naar Maarheeze. Deze aanhanger 351cm x 185 cm x 30 cm en wordt 
helemaal volgegooid met snoeihout van de tuin. De hoogte van de aanhanger is voor 60 cm benut.

a. De inwoner heeft een briefje van 10 euro en een briefje van 5 euro bij. Hoe hoog is de rekening en gaat 
hij hiermee de rekening aan de poort van de Milieustraat kunnen voldoen? (3 punten)

b. Eenmaal aangekomen bij de Milieustraat moet je zelf het afval deponeren in de juiste container. Wat is 
het nummer van de plek waar het snoeihout van deze inwoner neergelegd kan worden? (2 punten)

Een mooie blonde alleenstaande Zweedse jongedame van 29 jaar woont het gehele jaar 2015 in Neder-
land in een door haar op 25 december 2014 gekocht woonhuis.  Het woonhuis heeft een WOZ waarde 
van € 410.000,-.  Het pand is bezwaard met een recht van eerste hypotheek ten bedrage van € 550.000,- 
voor een aan haar verstrekte lening van € 400.000,- die zij geheel heeft aangewend voor de aankoop van 
deze woning. De in 2015 door haar betaalde rente is 5%.   Tot haar huishouden behoort een kind dat op 1 
januari 2015 zes jaar oud is en dat zij volledig onderhoudt.  Haar fiscaal loon van haar werkgever in 2015 
bedraagt € 10.000.  Daarnaast is zij op 1 januari 2015 een onderneming gestart genaamd ‘Svendska’ die 
een resultaat maakt van € 50.000,- (voor belastingen en fiscale ondernemers aftrekposten).  Zij werkte 
1500 uur in de zaak in 2015. Zij voegt niet toe aan de FOR (fiscale oudedagsreserve en heeft geen inves-
teringen gedaan).  Zij had op 1 januari 2015 enkel spaarrekeningen in Zweden met een totaalsaldo van 
€ 100.000,-. Hoeveel moet deze jongedame over het jaar 2015 in totaliteit betalen aan belastingen en 
premieheffing volksverzekering (excl. ZVW-premies d.w.z. premies ZorgVerzekeringsWet)? (10 punten)

Herman heeft vorige maand zijn auto (Seat Ibiza) geparkeerd op de parkeerplaats bij zijn werk. 
Hierbij zag Herman de heftruck over het hoofd en reed tegen de heftruck aan. Een flinke schade 
aan de rechter zijkant van de auto tot gevolg. Herman 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 rechter zijkant van de auto. Maak een inschatting van het schadebedrag (incl. BTW) aan de auto van 
Herman, waarbij je geen rekening hoef te houden met de dagwaarde van de auto. Je mag hierbij uit gaan 
van een uurtarief van EUR 65,- per uur (excl. BTW). (10 punten, je mag er 50 euro vanaf zitten. Per volgende 50 euro 
wordt 1 punt in mindering gebracht tot een maximum van 0 punten)
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b. Stel dat de schade aan de auto wordt bepaald op een bedrag van EUR 3245,18 incl. BTW. De auto is all 
risk verzekerd en heeft een eigen risico van EUR 150,- op casco schades. Wat is het bedrag dat Herman in 
totaal krijgt uitgekeerd vanuit de verzekeraar? (5 punten)

Hieronder staat een lijst met 10 gebeurtenissen uit de Franse Revolutie. Plaats de letters van de gebeurte-
nissen in de goede tijdsvolgorde. (10 punten, 1 punt per goed antwoord. Wanneer er een fout gemaakt wordt stopt
de puntentelling)

We zoeken een getal van 5 cijfers. Elk cijfer (1 t/m 9) komt slechts een keer voor. Twee van die cijfers zijn 
priemgetallen, twee cijfers zijn kwadraten en het andere cijfer is geen van beide. Het derde cijfer is twee-
maal het laatste cijfer en het vierde cijfer is zes meer dan het tweede cijfer. Het vijfde cijfer is drie minder 
dan het eerste cijfer. Wat is de code van de vijfcijferige kluis? (5 punten)

a. Radicalen verbeteren het bestuur en verslaan de buitenlandse vijanden
b. Verschillende groepen vallen de bourgeoisie aan en strijden om de macht
c. Periode van Chaos
d. De radicalen krijgen de meerderheid in de Nationale Vergadering
e. De terreur eindigt
f. De terreur begint
g. De Derde stand roept zichzelf uit tot Nationale Vergadering
h. De bourgeoisie krijgt de macht weer in handen
i. Napoleon wordt de nieuwe heerser van Frankrijk
j. De Nationale Vergadering gaat verder met hervormen

c. Welk bedrag dient hij dan aan Autoschade Schrurs te betalen? (5 punten, je mag er 10 euro vanaf zitten. Per 
volgende 10 euro wordt 1 punt in indering gebracht met een maximum van 0 punten)
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Elk team mag weer een rondje gaan kuieren, maar ook dit keer zit er weer een addertje onder het spreek-
woordelijke gras. Vertrek dus op tijd, zodat je kans maakt op de maximale 50 punten die te behalen zijn in 
deze categorie. Allereerst stuur je twee personen van je groep naar de locatie in Cranendonck waar onder-
staand bord hangt.

Een van de deelnemers gaat alle opdracht en op het parcours uitvoeren en de andere gaat deze verrichtingen 
filmen. Omdat wij geen beginners zijn, gaan we het parcours afleggen zoals dat bedoeld is voor gevorderden. 
De stukjes tussen de verschillende opdrachten hoeven niet gefilmd te worden, al mag dit natuurlijk wel. Uit-
eindelijk moeten al deze filmpjes gemonteerd worden tot één video die bij ons aangeleverd moet worden. Ga 
dit filmpje niet mailen, maar post het op de tijdlijn van onze Facebookpagina. Like je deze pagina nog niet? 
Doe dat dan gelijk even! 

Onze jury gaat voor deze opdracht 50 punten verdelen. Zij weten exact welke oefeningen er uitgezet zijn en zullen 
de uitvoering van de filmpjes controleren. Hiervoor zijn 32 punten te verdienen. Voor de creativiteit van jullie inzen-
ding kan dan nog eens maximaal 18 punten gegeven worden. Dit maakt dus een totaal van maximaal 50 punten 
als alle opdrachten goed uitgevoerd zijn en als er een hele creatieve inzending op onze tijdlijn staat. Zorg ervoor dat 
de video voor 20.00 uur vanavond op de tijdlijn geüpload is. 

Wees sportief, creatief en heel veel succes!
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Ook dit jaar staat er weer een spectaculaire geheime opdracht op het programma. Na het ‘boodschappenspel’ 
(2014) en het ‘apenkooien’ (2015) gaan we dit jaar nog een stapje verder in de moeilijkheidsgraad. 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 op het juiste tijdstip aan het einde van de Gebr. Looijmanslaan in Budel-Dorplein bent met 
een man en vrouw uit je team. Meer personen worden niet toegelaten en twee mannen of twee vrouwen is 
eveneens niet de bedoeling. Deze twee personen moeten samen zorgen voor een goed verloop van de gehei-
me opdracht. (50 punten)
 

Teamnummer: Tijdstip: 
 
01 ..................................15.30 uur
02 ..................................15.40 uur
03 ..................................15.50 uur
04 ..................................16.00 uur
05 ..................................16.10 uur
06 ..................................16.20 uur
07 ..................................16.30 uur
08 ..................................16.40 uur
09 ..................................16.50 uur
10 ..................................17.00 uur
11 ..................................17.10 uur
12 ..................................17.20 uur
13 ..................................17.30 uur
14 ..................................17.40 uur
15 ..................................17.50 uur
16 ..................................18.00 uur
17 ..................................18.10 uur
18 ..................................18.20 uur
19 ..................................18.30 uur
20 ..................................18.40 uur
21 ..................................18.50 uur
22 ..................................19.00 uur
23 ..................................19.10 uur
24 ..................................19.20 uur
25 ..................................19.30 uur

‘Rechts is links en links is rechts’ 
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Aben & Slag
a. Wat zijn de kenmerken van de dienstverlening van Aben & Slag Advocaten? (2 punten)

Account Adviesgroep
Johan, Peter en René Vos maken deel uit van de Buulse Blèèrköp, de cabaretgroep die een musical 
maakt over het leven van Junt.

a. Op welke datum vindt de première plaats? (1 punt)

b. Op welke dag vindt het gratis ondernemersspreekuur van Aben & Slag Advocaten plaats? (1 punt)

b. Wat is de officiële website voor deze musical? (2 punten)

Airflow
Koeltechnisch bedrijf Airflow adviseert, levert en installeert alles op het gebied van koeltechniek en air-
conditioning, maar ook voor onderhoud en snelle service ben je bij ons op het goede adres. Op de web-
site van Airflow is een afbeelding van een pinguïn verstopt. Wat is de volledige URL van de pagina waarop 
deze pinguïn staat. (2 punten)

Auto Vlassak
Wat houden de acties in die je ziet in/bij de showroom van Bosch Car Service - Auto Vlassak? (2 punten)

Autoschade Schrurs
De echte vragen van Autoschade Schrurs hebben jullie zojuist al opgelost bij de Hersenkrakers. Op de 
homepage van Autoschade Schrurs staat een bedrijfsvideo. Naast de auto die in de garage klaargemaakt 
wordt na de reparatie staat een busje. Wat is de kleur van dit busje? (1 punt)
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6 Bloemsierkunst Rutten
Wanneer is Bloemsierkunst Rutten opgericht? (2 punten)

Drieman Events
a. Drieman Events organiseert binnenkort ‘De Rebelletjes’. Op welke data wordt dit evenement
georganiseerd? (2 punten)

EBM
In de showroom van EBM staat een keuken. Wat is de kleur van het pannetje op het fornuis? (2 punten)

Ferrum
Waarom mogen roestvrij staal en koolstofstaal niet in een ruimte bewaard worden? (2 punten)

FullHouse Fulfilment
a. Fullhouse Fulfilment kan je als liefhebber van het voetballen voorbij hebben zien komen op de reclame-
borden bij een bekende Nederlandse Profclub. Bij welke profclub heeft deze advertentie op de reclame-
borden gestaan? (2 punten)

b. Voor welke leeftijdscategorie worden ‘De Rebelletjes’ georganiseerd? (1 punt)

b. Tijdens welke wedstrijd was deze reclame voor het eerst te zien? (2 punten)

c. FullHouse Fulfilment is een nieuw bedrijf dat pas sinds kort bestaat. De directeur die achter dit bedrijf 
schuilgaat zal niet iedereen kennen. Wie is de directeur van FullHouse Fulfilment? (1 punt)

Sponsorvragen
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Handel en Wandel 
Bij Handel en Wandel kan vanalles gekocht worden via veilingen, maar er zijn ook zaken die regulier in 
de verkoop staan. Het gaat dan om een woonhuis en om het bedrijfspand. Daar gaan de vragen over, 
want na vorig jaar weet iedereen natuurlijk wat Handel en Wandel doet. 

Houben Reiniging
Op welke datum is Houben Reinigingstechnieken gestart met de onderneming? (2 punten)

Keistoer
Op de site van Keistoer kan je tegenwoordig een spelletje spelen. Hoe heet dit spel? (2 punten)

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)

JKB Transporttechniek
a. Op welke locaties heeft JKB Transporttechniek vestigingen in Nederland? (2 punten)

a. Hoe laat is het in de keuken op de Bergbosweg 9 in Budel op de foto’s van het huis? (2 punten)

b. Vanaf wanneer wordt het bedrijfspand aan ’t Inne 11 aangeboden op de site van de makelaar? (2 punten)

b. JKB Transsporttechniek heeft sinds medio vorig jaar een nieuwe website. Op welke datum is het persbe-
richt gepubliceerd dat bericht over de nieuwe website? (1 punt)
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Party- en Verhuurservice Jos Saes
Marjo Saes houdt zich bezig met ballondecora-
ties. Hoeveel ballonnen zijn er gebruikt in deze 
decoratie? (2 punten)

Partycentrum Proost
a. Tijdens Wejje gee ’t zal je wel honger krijgen. 
Partycentrum Proost heeft naast de Bonte Os 
ook het Buulke. Een groep deelnemers bestaat 
uit 12 personen en haalt voor deze personen 
friet met 6 frikandellen en 6 kroketten. Wat is 
deze groep kwijt? (2 punten)

Van Hunsel en Govers
a. In de etalage van van Hunsel en Govers kan je op zoek naar huizen die te koop of te huur zijn. Hoeveel 
huizen en appartementen hangen er op dit moment in de etalage? (2 punten)

We love Ties
a. Hoeveel vlaggen zijn er te zien voor het pand van Rooymans Neckwear en We Love Ties? (2 punten)

b. Op welke datum komen de Candyman naar 
Proost? (1 punt)

b. Is het bij van Hunsel & Govers ook mogelijk om hypotheken van Rabobank af te sluiten? (1 punt)

b. Wie is het familielid dat model staat afgebeeld op de gevel van Rooymans Neckwear en We Love Ties? 
(2 punten)


