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2Spelinformatie

 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 ook dit jaar weer 12 categorieën in Wejje gee ‘t:
 1. Hieperdepiep Hoera!
 2. Muzikaal
 3. Cranendonck in Beweging
 4. Puzzelmania
 5. 21 maart 2018
 6. Historisch Cranendonck
 7. HAC maar beter opgelet
 8. Kinder8ig
 9. Lekker kuieren
 10. De geheime opdracht
 11. Hoofdstuk Horizon
 12. Sponsorvragen

 Per categorie zijn 50 punten te verdienen. In totaal zijn er dus 600 punten te verdienen bij Wejje gee ‘t.  
 Ook dit jaar is precies te zien hoeveel punten bij een vraag te behalen zijn. Antwoord (gedeeltelijk) fout? 
 Dan krijg je helaas geen punten voor deze 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. Schrijf dit ergens op de voordeur, want dit wordt nog wel eens vergeten.

 De uitslag van Wejje gee ‘t 2018 wordt bekend gemaakt tijdens de gezelligste prijsuitreiking van 
 Cranendonck. Deze vindt plaats in Partycentrum Proost op zaterdag 10 maart 2018 vanaf 21.00 uur. 
 We zouden het leuk vinden als alle teams zo compleet mogelijk aanwezig zijn. We hopen met het 
 nakijkteam om 23.30 uur klaar te zijn om op het grote podium de uitslag bekend te maken. En.... Dit 
 jaar worden alle teams genoemd tijdens de prijsuitreiking!

 Last but not least: Deelname aan Wejje gee ‘t 2018 geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico.  
 Houd je dus aan alle regels die normaal ook gelden in Cranendonck. Negeer geen verkeersborden, rijdt  
 niet te snel, zorg voor verlichting op je fiets en probeer overlast voor niet-deelnemers zoveel mogelijk  
 te voorkomen. De organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden van enige vorm van schade,  
 letsel en/of diefstal. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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3Sponsoren

Wejje gee ’t zou niet mogelijk zijn zonder de bijdrage van onze sponsoren. Onderstaande bedrijven 
sponsoren onze quiz en dat zorgt ervoor dat we als stichting ieder jaar voldoende inkomsten krijgen om 
de quiz te kunnen organiseren en om leuke prijzen te kunnen weggeven. Nogmaals bedankt hiervoor!

www.autoschadeschrurs.nl

  Bloemsierkunst 

Rutten
Nieuwstraat 11 

Tel. 0031 495 491288

TOTAALINRICHTING

ONDERHOUD & VERKOOP
MET BEHOUD VAN FABRIEKSGARANTIE!

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

www.houben-reiniging.nl

WWW.VALKENAARS.NL

ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATIEBURO

VALKENAARS
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 Hieperdepiep Hoera! Wejje gee ‘t bestaat in 2018 vijf jaar. Dat vieren we natuurlijk samen met 
 jullie. We hebben jullie in de loop van de jaren verschillende moeilijke vragen voorgeschoteld,  
 maar we hebben natuurlijk ook wat leuke opdrachten laten uitvoeren. Laten we daarom 
 beginnen met wat feestelijke vragen en enkele vragen die jullie kennen van andere jaren!

 We trekken met Wejje gee ‘t graag de wereld over. Op onderstaande afbeelding zijn we terecht gekomen  
 in een sportstadion waar een Nederlandse topsporter een groot succes heeft geboekt in 2017.

 a. In welke stad ligt dit stadion? (4 punten)

 b. Welke Nederlandse sporter heeft hier in 2017 sportsucces behaald? (4 punten)

 Hieperdepiep Hoera: Ieder jaar hebben we ook een leuke zoekopdracht en ondanks dat ze soms wat  
 lastig zijn, worden ze wel altijd enorm gewaardeerd. Aangezien we toch al aan het reizen waren bij de  
 eerste vraag, reizen we nog even verder. We zijn dit keer in Noord-Europa terecht gekomen. Je zou het  
 wellicht niet direct verwachten, maar verschillende grote voetballers hebben in het stadion op deze  
 afbeelding gevoetbald. In welke stad zijn we? (8 punten)

 Mexico Stad

 Max Verstappen won hier de GP van Mexico (deze komt door dit stadion heen)

 Tórshavn, Faeröer Eilanden



5

3

4

Hieperdepiep hoera!

 Hieperdepiep Hoera: Natuurlijk hebben onze sponsoren naast een financiële bijdrage ook weer  
 een bijdrage geleverd aan een heel aantal moeilijke vragen. De meeste volgen in hoofdstuk 12,  
 maar hierbij alvast een pittige vraag van één van onze sponsoren!
   
 Van Hunsel & Govers is een grote partij op de hypotheekmarkt in 
 Cranendonck en werkt met alle hypotheekverstrekkers in Nederland. 
 Wekelijks krijgen ze complexe praktijkvragen. Hierbij een voorbeeld:
 
 Robert en Katja besluiten te gaan scheiden en spreken af dat Katja de 
 woning volledig in eigendom krijgt. De woning is hun gezamenlijke 
 eigendom met als waarde € 250.000. De hypotheek, waar ze beiden 
 draagplichtig en hoofdelijk schuldenaar van zijn, bedraagt € 200.000. Katja neemt de hele woning over.  
 Zij betaalt daarbij ook de kosten van de akte van verdeling (€ 1.000) en de financieringskosten bestaande  
 uit de kosten voor het hypotheekadvies, hypotheekakte en de taxatie (€ 3.000). Katja sluit daarvoor een  
 nieuwe hypothecaire geldlening van in totaal € 228.500. De rest betaalt ze uit eigen middelen. Laat   
 met een berekening zien of zij de hypotheekrente van de nieuwe lening van € 228.500 volledig kan  
 aftrekken van de belasting. (8 punten)

 Hieperdepiep Hoera: Bij de geboorte van een zoon of dochter wordt er een geboortebord in de tuin  
 geplaatst. We hebben de namen weggehaald. Hoe heten deze pasgeboren kindern?
 (6 punten, 3 punten per goed antwoord)

 A. Guus  B. Levyn

Nee, de rente over €846 is niet aftrekbaar.

Koopsom verwerving deel Robert € 125.000
Kosten verwerving (leveringsacte) € 1.000
Bestaande eigenwoningschuld   € 100.000
Financieringskosten    € 1.654 (126.000/228.500 x 3000)

De nieuwe eigenwoningschuld is € 227.654 (max. lening waarover de rente aftrekbaar is)
De rente over € 228.500 - € 227.654 is niet aftrekbaar, dat is dus € 846.

Uitleg: Tot de eigenwoningschuld (dus de lening waarvan de rente afgetrokken mag worden) behoren ook kosten in verband 
met het verkrijgen van schulden (advieskosten, afsluitprovisie, et cetera) die zien op het aangaan van een eigenwoningschuld 
(art. 3.119a lid 2c Wet IB 2001). In artikel 3.119a lid 2c Wet IB 2001 staat een verwijzing naar de leden 2a en 2b. 
Hieruit kan de systematiek afgeleid worden die bepaalt dat ten aanzien van de financieringskosten slechts het deel dat ziet 
op de verwerving, toegevoegd kan worden aan de eigenwoningschuld. Dit bedrag is ten aanzien van afsluitprovisie beperkt 
(art. 3.120 lid 5 Wet IB 2001, maximaal 1,5% van de aangegane schulden met een maximum van € 3.630). Kortom de 
nieuwe lening is hoger dan de maximale eigen woningschuld van € 227.643, dus niet de gehele rente is aftrekbaar.



6Hieperdepiep Hoera

6

5  Hieperdepiep Hoera: Waarschijnlijk kennen jullie wel iemand die vandaag zijn of haar verjaardag viert.  
 Plaats op de USB-stick die in de envelop zit een zo leuk mogelijke foto met de jarige (haal alles uit de kast)  
 en stop daarbij ook voor de zekerheid even een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs, zodat wij kunnen  
 checken of de persoon ook echt jarig is. Vul in het antwoordenvak hieronder ook zijn/haar naam in. Heel  
 veel succes! (4 punten voor de foto en maximaal 4 punten voor de originaliteit) 

 Hieperdepiep Hoera: Tradities horen ook bij een verjaardag. Daarom gaan jullie ook in ons jubileumjaar  
 op zoek naar prachtige eilanden. Hieronder staan vier eilanden afgebeeld. Welke eilanden uit Midden- en  
 Zuid-Amerika zoeken we? (12 punten, 3 punten per goed antwoord) 
 Let op: De afbeeldingen kunnen gedraaid of gespiegeld zijn. 

 

 A. Isla Pedro Gonzalez  B. Ile de la Gonâve

 C. Barbuda  D. Isla de Coche

 Beoordeling op basis van de ingezonden persoon
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 Ook qua muziek gaan we dit jaar terug in de tijd. Laten we starten met de kindertijd. Iedereen 
 heeft vroeger wel eens meegezongen met een liedje van Kinderen voor Kinderen. Inmiddels zijn we bij  
 Kinderen voor Kinderen 38 aangekomen. Onderstaande vragen gaan over bekende- en minder bekende  
 liedjes van dit kinderkoor. Laten we makkelijk starten met enkele vragen over bekende nummers:

 a. Welke klasgenoot werd in een bekend Kinderen voor Kinderen-liedje op 12 december gekozen om  
  ‘Jozef’ te mogen spelen? (2 punten)

 b.  Waar drink je met je billen bloot, melk uit een kokosnoot volgens een liedje van Kinderen voor 
  Kinderen?  (2 punten)

 c. En een opdracht voor de jeugd: In welk redelijk recente liedje van Kinderen voor Kinderen worden  
  ‘Ronaldo’ en ‘Michael Jackson’ benoemd?  (2 punten)

 d. Van welk jaargang van Kinderen voor 
  Kinderen is de CD-hoes die rechts van 
  deze vraag is afgebeeld? (2 punten)

 

 e. Wat is de som van de CD-nummers 
  waarop de liedjes van de bovenstaande 
  vier vragen te vinden is?  (2 punten)

 Jaarlijks wist de VARA vele kijkers te trekken met de TV-uitzending van Kinderen voor Kinderen. 
 Over de onderstaande twee muzikale kinderen gaan de volgende vragen:

 a. Welk liedje zongen ze? (2 punten)

 b. Wat zijn de voor- en achternaam van de
  jongen en het meisje uit dit liedje? 
  (3 punten per goed antwoord)

 Jongen: Wouter Bouvy

  Meisje: Alexandra Bergman         

Peter (Kinderen voor Kinderen 11)

Op een onbewoond eiland (Kinderen voor Kinderen 2)

Doe de Kanga (Kinderen voor Kinderen 35)

Kinderen voor Kinderen 14

62 (11 + 2 + 35 + 14)

Smoorverliefd
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 Veel artiesten zijn muzikaal. Van wie (voor- en achternaam) zijn deze vleespetten? (2 punten per goed antwoord)

 Jullie zijn zulke muziekkenners, dat je waarschijnlijk slechts een klein stukje van de voorkant van de 
 CD-hoes nodig hebt om te achterhalen welke artiest deze CD uitgebracht heeft en hoe de CD heet. 
 Welke CD’s hebben we hieronder afgebeeld en van welke artiest is deze CD? (1 punt per goed antwoord)

 

       

Muzikaal

 A. Pascal Jakobsen (Blof)  B. Deborah Anne Dyer (Skunk Anansie)

 C. Isaac Slade (The Fray)

 Artiest: Coldplay

 Album: Ghost Stories  Album: 21  Album: Onderweg

 Artiest: Adele  Artiest: Marco Borsato

 D. Addie Compen (Lawineboys)

 A.  B.  C.
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5 Natuurlijk hebben we in onze eigen gemeente ook muzikale talenten. Zo heeft Harmonie EMM  
 uit Budel in 2017 weer de Buulse Proms georganiseerd. Alles was tot in de puntjes geregeld. De  
 harmonie was uitmuntend, het koor was perfect en ook de solisten waren grandioos. 

 Onderstaande solisten hebben opgetreden bij de Buulse Proms 2017. Maar in welke volgorde kwamen  
 ze het podium op? Zet de artiesten in de juiste volgorde en begin bij de artiest die als eerste zijn/haar  
 solo ten gehore heeft gebracht. Let op: Het gaat dus om het solo optreden, niet om een duet of   
 deelname aan een medley. Om het moeilijker te maken kan de gebruikte foto van een ander Proms
 optreden zijn. Foto’s: Jos Meusen! (1 punt per goed antwoord, het tellen stopt wanneer het eerste foute antwoord gegeven is)

Muzikaal

 A.  C. B.

 D.

 E.  F.  G.

 H.

A F H C D G E B
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 Sinds vorig jaar krijgen de deelnemers van Wejje gee ‘t een USB-stick in de envelop mee. Hier 
 mogen jullie de foto’s op zetten die gevraagd worden, zodat het niet meer fout kan gaan per mail. 
 Maar dit jaar is er meer en dat was jullie vast al opgevallen: Er staan vier geluidsfragmenten op!

 Op deze geluidsfragmenten horen jullie iemand gitaar spelen. Dit muzikale talent speelt vier liedjes die  
 jullie moeten raden. Wel heeft de muzikant her en der een persoonlijke touch door het liedje gegooid  
 om het niet te makkelijk te maken, maar het liedje blijft duidelijk hoorbaar. De grote vraag is natuurlijk  
 welke liedjes onze muzikant speelt.

 a. Wat is de titel van het liedje dat te horen is op ‘geluidsfragment 1’? (2 punten)

 b. Wat is de titel van het liedje dat te horen is op ‘geluidsfragment 2’? (2 punten)

 c. Wat is de titel van het liedje dat te horen is op ‘geluidsfragment 3’? (2 punten)

 d. Wat is de titel van het liedje dat te horen is op ‘geluidsfragment 4’? (2 punten)

 Je bent pas echt muzikaal als je bladmuziek
 voor je neus gezet krijgt en het dan gewoon
 kan spelen. En precies zo’n muzikaal talent 
 heb je nodig voor deze opdracht. Aan de
 rechterkant staat de intro van een liedje. Zorg 
 ervoor dat iemand van jullie team achter de 
 piano gaat zitten en dit liedje wil voorspelen. 
 De vraag is dan eigenlijk heel simpel. Welke 
 artiest heeft deze bladmuziek geschreven en 
 wat is de titel van dit liedje? (2 punten)

 Artiest:

 Titel:

Muzikaal

Jij bent zo  (vanJeroen van der Boom)

I see fire  (van Ed Sheeran)

Hey Joe (van Jimi Hendrix)

Sweet Child O’ Mine (van Guns N’ Roses)

Axel  Bosse

Frankfurt Oder
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1  Cranendonck mag zich met recht een sportieve gemeente noemen. Er zijn verschillende verenigingen  
 die ervoor zorgen dat Cranendonck in beweging blijft. Toch kan je niet alle sporten binnen Cranendonck  
 beoefenen. Onderstaande ballen zijn een beetje door elkaar en uit verhouding geraakt. Welke sporten  
 kan je spelen met de ballen uit de afbeelding hieronder? (5 punten, 1 minpunt per ontbrekend antwoord)

 We verlaten even ons mooie Cranendonck. Als je met de mountainbike op pad gaat buiten 
 Cranendonck, kom je soms indrukwekkende dingen tegen. Op onderstaande afbeelding op een  
 locatie in Zuid-Europa zie je zoiets spectaculairs. 

 a. In het verleden heeft op deze locatie een groot sportevenement plaatsgevonden. In welke stad in  
  Europa zijn we? (6 punten)

 b. Welk land wist bij dit sportevenement goud te winnen op deze locatie? (2 punten)

Cranendonck in Beweging

Basketbal   Tennis
Honkbal   Voetbal
Rugby   Volleybal

Sarajevo (Olympische Spelen 1984)

DDR / Oost-Duitsland (Op de foto is de Bobsleebaan te zien)
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 De jeugd van tegenwoordig kan het zich bijna niet voorstellen, maar vroeger zaten we nog wel  
 eens met het hele gezin op de bank om leuke programma’s te kijken op de televisie. Op YouTube is  
 nog een hoop terug te vinden van deze programma’s, al is het niet in HD te bekijken. Een van deze  
 programma’s, waarbij behoorlijk gesport moest worden, hebben we hieronder afgebeeld.

 a.  Wat was de naam van dit TV-programma? (2 punten)

 

 b. Hoeveel punten wist het hierboven afgebeelde team te behalen? (2 punten)

 c. Wat is de connectie tussen de bovenstaande afbeelding en onze gemeente Cranendonck? (3 punten)

 Cranendonckers zijn veelvuldig in beweging. De een maakt zijn of haar meters het liefste met de  
 hardloopschoenen aan, de ander die gebruikt hiervoor liever een fiets. Steeds vaker zie je dat  
 deze sporters gebruik maken van een app op hun smartphone, zodat ze ook aan de anderen 
 kunnen laten zien hoe fanatiek ze bezig zijn geweest. Alles wordt hierbij inzichtelijk gemaakt  
 door deze apps. Op een plattegrond laat deze app ook meteen zien hoe je gelopen bent. En dat is  
 de functie die wij voor deze opdracht interessant vinden.

 Loop of fiets binnen het Cranendonckse grondgebied een route en gebruik hiervoor een app die je 
 activiteit kan registreren. Zorg ervoor dat de route die je loopt of fietst uiteindelijk de vorm krijgt van  
 een dier. Maak vervolgens een printscreen van deze activiteit (natuurlijk willen we graag de datum zien)  
 en zet deze op de USB-stick. (maximaal 10 punten, afhankelijk van de kwaliteit van het ingezonden dier)

Spel zonder grenzen

46 punten (8e plaats)

Het team op de foto komt uit ijsselstein. De man helemaal rechts op de foto is de 
burgemeester van ijsselstein. Dit is Dick Wijte, hij was voordat hij burgemeester werd 
in ijsselstein de burgemeester van Budel.
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 Jos en Joey Saes brengen Cranendonck ook in beweging. Op 22
 april 2018 organiseren ze weer de Internationale Oldtimerbeurs. 

 a. Op welke locatie wordt de Internationale Oldtimerbeurs 
  dit jaar georganiseerd? (2 punten)

 b. Voor de hoeveelste keer wordt de Internationale Oldtimerbeurs in 
  Budel georganiseerd? (2 punten)

 
 c. Wat kost het voor een standhouder die graag in de tent staat
  en een standplaats nodig heeft van 5 x 2,5 meter? (2 punten)

 Hieronder staan vier motoren afgebeeld. Van welk merk is de motor en om welk type gaat het?
 (8 punten, 2 punten per goed antwoord)

 

5

 A. Puch M50 Jet  B. Berini F 71

 C. Laverda 350  D. Batavus SuperSport

Poelderstraat 6, achter de Zuiderpoort

Het is de 3e keer dit het in Budel georganiseerd wordt.

40 euro
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7  In 2018 zijn de Europese Jeugdsportdagen weer in Cranendonck. Dat
 betekent dat de organisatie weer op zoek is naar gastgezinnen. 
 Gelukkig hebben zich via de nieuwe website van de Jeugdsportdagen 
 al een hoop gastouders aangemeld. Maar er kunnen nog een hoop
 gastgezinnen bij. Vandaar via deze weg nog een oproep: Wil jij graag
 gastgezin zijn voor (minimaal) 2 sporters? Meld je dan snel aan!

 a. Op welke datum worden de Jeugdsportdagen in 2018 officieel
  geopend? (2 punten)

 b. In totaal moeten er een hoop sporters ondergebracht worden in gastgezinnen. Hoeveel 
  gastgezinnen heeft de organisatie nodig om alle sporters van de vier verschillende landen onder 
  te brengen als de helft van de sporters in een gastgezin met twee sporters komt en de andere helft  
  van de sporters in een gastgezin met vier sporters wordt ingedeeld? (2 punten)

 c. In 2017 wist Cranendonck de Europese Jeugdsportdagen te winnen. Hoeveel punten wist het 
  Cranendonckse sportteam te verzamelen? (2 punten)

 

Zaterdag 02 juni 2018

75 gastgezinnen (50 gastgezinnen met 2 sporters, 25 gastgezinnen met 4 sporters

20 punten
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1  Het hoofdstuk ‘puzzelmania’ is gemaakt voor de echte puzzelaars. Verschillende bekende en minder  
 bekende puzzels zullen de hersenen moeten laten kraken. Hieronder volgt een ‘sudoku-vijfling’. De 
 regels ken je wel, toch? (5 punten)

 Stel je voor je krijgt twee emmers. In de ene emmer past precies 7 liter water, terwijl in de andere emmer  
 in totaal 11 liter water past. Naast je staat een enorme bak met water. Met deze emmers moet je precies  
 2 liter water afmeten. Je mag de emmers alleen helemaal vol of helemaal leeg gooien, want er zit geen 
 schaalverdeling op. Hoe doe je dit? Omschrijf je antwoord zo duidelijk mogelijk (4 punten)

Puzzelmania

Vul steeds de 11 liter emmer en leeg dit in de 7 liter emmer. Elke keer als het 7 liter vat vol is, leeg je 
dat weer. Na 1x heb je dan nog 4 liter in de emmer van 11 liter. Daarna is die leeg, vul je hem opnieuw 
en zit er nog 8 liter in als de 7 liter emmer voor de 2e keer vol is. Als de emmer van 7 liter vijfmaal is 
geleegd, zit er nog exact twee liter in de emmer van 11 liter.
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 Bij een Sudoku moet je gebruik maken van de nummers 1 t/m 9, maar bij een binaire puzzel gebruik je  
 enkel de cijfers 0 en 1. Zet alle cijfers op de juiste manier in onderstaande binaire puzzel. (5 punten) 

  

 a. Neem een willekeurig getal van vier verschillende cijfers. Noem dat getal X. Rangschik vervolgens  
  de cijfers van getal X van groot naar klein en daarna van klein naar groot. Trek uiteindelijk het 
  kleinste gerangschikte getal af van het grootste gerangschikte getal. De uitkomst van deze som is  
  het nieuwe getal X. Als je dit langgenoeg blijft herhalen, vind je uiteindelijk een getal dat na het  
  doorlopen van de stappen niet meer verandert. Welk getal zoeken we? (3 punten)

 b. Dit getal is vernoemd naar een wiskundige. Wat is zijn volledige naam? (2 punten)

Puzzelmania

6 1 7 4

Shri Dattathreya Ramachandra Kaprekar
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5  Onderstaande puzzel heeft een route van de ingang linksonder naar de uitgang rechts. Los het doolhof  
 op met een rode pen. (3 punten)

 Rechts is een puzzel afgebeeld die afgemaakt dient
 te worden. In elke rij en in elke kolom moeten de 
 zes cijfers opgeteld het getal in het gele vlak 
 vormen. Als extra moeilijkheidsgraad (of ter 
 controle) moet ook de rij van linksboven naar 
 rechtsonder kloppen met het getal rechtsonder 
 in het gele vlak. Om dit raadsel op te lossen mogen 
 de cijfers 1 t/m 9 ongelimiteerd gebruikt. Sterker 
 nog, er zijn kolommen en rijen met hetzelfde cijfer 
 er meerdere keren in. Om het niet te moeilijk te 
 maken, hebben we jullie tien getallen cadeau 
 gedaan. De overige 26 getallen die ervoor zorgen 
 dat het vierkant weer helemaal klopt zien we 
 graag ingevuld door jullie team. (10 punten)

 Extra tip: de diagonaal van linksonder naar 
 rechtsboven moet opgeteld 30 zijn.  

Puzzelmania

2 3 3 1 9 2 20

5 6 8 2 1 3 25

6 8 6 1 1 4 26

9 5 9 2 6 4 35

5 9 6 4 9 8 41

8 7 6 1 7 7 36

35 38 38 11 33 28 32
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7  Hieronder staat een woordzoeker, een quizwoordzoeker op precies te zijn. Pas als je de antwoorden op  

 de vragen hebt, kan je echt gaan puzzelen in de woordzoeker. Allereest moet je de vragen van de 
 volgende pagina beantwoorden in de vakjes onder de woordzoeker. Daarna kan je in deze woordzoeker  
 op zoek naar de antwoorden die je gevonden hebt.  Er komt uiteindelijk geen slagzin uit deze puzzel,  
 want dan zou het wel heel makkelijk worden om te checken of je overal de juiste antwoorden hebt 
 gegeven. Wij denken dat jullie het juiste antwoord gaan vinden in de woordzoeker, dus we controleren  
 de antwoorden onder de woordzoeker, dus vul ze nauwkeurig in! (14 punten, 1 punt per goed antwoord)

 

 

Puzzelmania

 A. Yuri  H. Bakens

 I. Tien

J. Formido

 K.Jupiler

 L. Berg

 M. Schwalbe

 N. Weert

 B. Silke

 C. Gemeentewerf

 D. Triolier

 E. Jordy

 F. Rens Tuinen  Oeps, twee aparte woorden!

 G. Coenegracht



19Puzzelmania

Wat is de voornaam van de sporter die 
met een actiefoto in Cranendonck in de 
hal van het gemeentehuis hangt?  A.

 B.

Wat is de voornaam van de Cranendonckse zangeres die 
enkele jaren geleden heeft meegedaan aan het TV-
programma  ‘K3 zoekt K3’, waarbij er gezocht werd naar 
nieuwe zangeressen voor deze meidengroep?

 C.

 D.  E.

 F.

 G.

 H.

 I.

 J.  K.  L.

 M.  N.

Wat is de naam van het pand dat 
hierboven is afgebeeld?

Welke school uit Cranendonck 
won de laatste editie van de 
voorleeswedstrijd van Cranen-
donck?

Wat is de voornaam van de 
speler van VV Maarheeze die 
tweemaal scoorde tegen 
sv Budel in oktober 2017?

In Cranendonck kan je een rotonde adopteren. Welk 
bedrijf heeft de rotonde ‘Grensweg - Midbuulweg’ 
geadopteerd?

Wat is de achternaam van deze 
oud-voorzitter van RKBSV’29 
(de voorloper van sv Budel)

Op de foto aan de 
rechterkant staat een 
oud-voorzitter van 
voetbalclub Rood Wit’67. Wat 
is de achternaam van de man 
die op deze foto te zien is?

Op het sportpark van 
FC Cranendonck 
hangen veel 
sponsorborden 
rondom het 
hoofdveld. Welke 
sponsor hangt 
tussen Pieter Roefs en 
GeCo Machinefabriek 
in?

Met hoeveel kinderen 
staat Marcel Meeuwis op 
de foto op de voorkant 
van de flyer van 
‘De Rebelletjes’?

Welk biermerk hangt 
er aan de gevel bij 
Antoine in 
Soerendonk?

In Cranendonck heb je mooie 
fietsroutes die door middel van 
knooppunten met elkaar 
verbonden zijn. In welke straat in 
Cranendonck is knooppunt 39 
te vinden?

In Gastel zit nog altijd een plek waar je een 
kapote fiets naartoe kan brengen. Deze 
locatie is te herkennen aan de vlag die fier 
wappert voor het huis van de 
fietsenmaker. Welk merk staat er op deze 
vlag?

Deze ANWB-paddestoel 
is te vinden in de 
gemeente Cranendonck. 
Welk dorp hebben met 
photoshop van de paal 
afgehaald?
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8  Op Camping Soerendonk staan vijf stacaravans naast elkaar. In elke stacaravan verblijft een familie uit  

 een andere dorpskern van Cranendonck. Hieronder staan 15 feiten over de Cranendonckse families.

 1.  De familie uit Budel verblijft in een zwarte stacaravan.
 2. De familie uit Budel-Dorplein woont normaal gesproken in een villa.
 3. De familie die fan is van PSV, woont normaal gesproken in een tweekapper.
 4. De familie die thuis in een rijtjeshuis woont, verblijft naast fanatieke fans van Ajax.
 5. De meest linkse stacaravan wordt gehuurd door een familie uit Gastel
 6. De vader van de familie uit Maarheeze drinkt het liefst Budels Kolos.
 7. De vader van de familie die fan is van FC Eindhoven, drinkt het liefst gewoon Budels Pilsener.
 8. De vader van de familie die in de middelste stacaravan verblijft, drinkt het liefst Budels Radler.
 9. De familie uit Budel-Schoot is fan van Helmond Sport
 10. De blauwe stacaravan staat aan de linkerkant naast de bruine stacaravan.
 11. De familie die fan is van Willem II, verblijft naast de familie die thuis in een boerderij woont.
 12. De familie die fan is van Willem II, heeft een buurman die het liefst Budels Weizen drinkt.
 13. De vader van het gezin dat de blauwe stacaravan huurt, drinkt het liefst Budels IPA.
 14. De familie uit Gastel verblijft naast de grijze stacaravan.
 15. De huurders van de witte stacaravan zijn fan van Ajax.

 Uit welk dorp komt de familie die thuis in een vrijstaand huis woont? (4 punten)

Puzzelmania

Budel-Schoot
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 De verkiezingsborden staan alweer en de posters van de vijf Cranendonckse partijen hangen: De 
 gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. De algemene kennis over de lokale politiek is 
 beperkt, zo bleek vorig jaar in ons hoofdstuk ‘politicologie’. Dit jaar dus een herkansing, maar nu  
 enkel met vragen over de politiek in Cranendonck. Want... Stemmen doet (hopelijk) iedereen,  
 maar weet jij al waarop je gaat stemmen? Allereerst wat algemene vragen:

 a. In Cranendonck doen vijf partijen mee aan de verkiezingen. Al deze partijen hebben verschillende  
  personen op de kieslijst geplaatst. Op hoeveel verschillende kandidaat-raadsleden kan je stemmen  
  bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018? (2 punten)

 b. Het gaat allemaal om de zetels in de Gemeenteraad. Het is niet heel lastig om te berekenen hoeveel  
  stemmen je nodig hebt voor 1 zetel, maar je moet het maar net weten. Hoeveel stemmen heb je in  
  Cranendonck nodig voor 1 zetel in de gemeenteraad indien het opkomstpercentage 54,0% is op  
  basis van de inwonersaantallen op 1 januari 2018 die door de gemeente zijn gepubliceerd en als er  
  in totaal 110 ongeldige en/of blanco stemmen zijn uitgebracht? (4 punten)

 Een stukje historie: Cranendonck heeft sinds haar oprichting verschillende burgemeesters en 
 wethouders gehad die samen ‘het College van B&W’ vormden. In totaal waren dit vijf (waarnemend)  
 burgemeesters en 16 wethouders. Vul hieronder de namen van de wethouders in en begin met de 
 jongste wethouder (op leeftijd) en eindig met de oudste wethouder.  (16 punten, 1 punt per goed antwoord) 
 Let op: het toekennen van de punten stopt bij het eerste fout gegeven antwoord!

 1. Patrick Beerten (1972)

 2. Carola Meuwissen (1970)

 3. Gerard Adams (1961)

 4. Frans Kuppens (1959)

 5. Frits van der Wiel (1956)

 6.Jan van Tulden (november 1953)

 7. Hanneke Balk-Lampe (februari 1953)

 8. Frans Strik (1952)

 9. Wim Feron (1948)

 10. Rudy Snel (mei 1947)

 11. Ton Kuiper (maart 1947)

 12. Fred Bakens †(1946)

 13. Theo Maas (1945)

 14. Bert Manders (1944)

 15. Frank Walkate (december 1943)

 16. Wiel Engelen (maart 1943)

118 kandidaten 

Maarheeze: 4.239  Budel-Schoot: 1.726  Gastel: 608
Budel: 7.458   Budel-Dorplein: 1.186  Soerendonk: 1.453

Totaal: 16.670 / 54,0 opkomst: 9.002 stemmen. 9.002 stemmen - 110 ongeldige stemmen.
 8.892 stemmen / 19 zetels. Dus je hebt 468 stemmen per zetel nodig.
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 Het is in Nederland niet verplicht om te gaan stemmen en dat zorgt ervoor dat de opkomst bij de 
 verkiezingen in Nederland vaak niet heel hoog is. Wellicht gaan er wel mensen niet stemmen omdat ze  
 niet weten op welke plekken in Cranendonck je kan gaan stemmen. Er zijn namelijk op verschillende  
 plekken in onze gemeente stembureaus ingericht. Op welke locaties zijn deze stembureaus? Geef met  
 een zwart kruisje op de onderstaande kaart van Cranendonck aan waar deze stembureaus liggen! (3 punten)

 Om wat promotie te maken voor de verkiezingen, heeft de gemeente Cranendonck verschillende 
 verkiezingsborden geplaatst. Alle partijen hebben een stuk van dit bord gekregen om te beplakken met  
 posters.  Op welke locaties staan deze verkiezingsborden? Geef met een rood kruisje op de 
 onderstaande kaart van Cranendonck aan waar deze verkiezingsborden staan! (3 punten)
  

21 maart 2018
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5

 De hoogste tijd voor een stukje promotie voor één van de partijen 
 die gaat deelnemen aan de verkiezingen. Wejje gee ‘t organisator 
 Jordy Drieman is sinds 2010 actief in de politiek en is in 2014 
 gekozen als raadslid voor de VVD. Bij deze verkiezingen in 2018 
 is hij lijsttrekker van de VVD en moet hij ervoor zorgen ze niet langer 
 meer de kleinste partij van Cranendonck zal zijn. Daarvoor is hij al 
 een tijdje druk bezig om, samen met zijn campagneteam, richting 
 de verkiezingen de VVD op een goede manier in beeld te krijgen. 
 Ook al stemmen jullie vast wel VVD, toch nog enkele vragen hierover:

 a. De VVD heeft in aanloop naar deze verkiezingen een campagnehuis 
  geopend. In de etalage van het campagnehuis staat een televisie en 
  op deze televisie draaien de hele dag door filmpjes over zaken die 
  de VVD belangrijk vindt. Op het veld van welke vereniging vertelt 
  Jordy meer over het sport- en verenigingsleven, een van de 
  belangrijke speerpunten van de VVD? (2 punten)

 b. In het Campagnehuis van de VVD kan je verschillende campagnematerialen ophalen. Het 
  campagnemateriaal van de VVD bestaat uit de posters, video’s, het verkiezingsprogramma, de 
  issue flyer (eventueel voorzien van een persoonlijke postcard) en een drieluik. Wat is de quote boven  
  de tekst van Willem Swinkels (nr.4) op de drieluik? (2 punten)

 c. Afgelopen week is bij HAC Weekblad de issueflyer van de VVD verspreid. Op 
  deze issueflyer staan 14 speerpunten genoemd. Bij alle speerpunten is door 
  de VVD een symbool ontworpen voor de herkenbaarheid. Welk speerpunt 
  hoort bij het symbool wat hier rechts is afgebeeld? (2 punten)

 d. Het verkiezingsprogramma van de VVD is dit jaar geen uitgeprint A4-tje, maar een heus boekwerk.  
  Natuurlijk hebben jullie hem allemaal al doorgebladerd. Op welke pagina legt de VVD uit hoe de  
  gemeente en het sociale netwerk van een inwoner als een trampoline kan functioneren? (2 punten)

 e. Alle kandidaten van de VVD hebben een (of meerdere) achtergronden op de poster die passen bij de  
  kandidaat op de poster.  Welke locatie in Cranendonck is er te zien op de achtergrond op de poster  
  van Marcel Lemmen (nr.2)? (2 punten)

 f. Voordat Tjarve Jochems (nr.3) op de lijst kwam bij VVD Cranendonck, was ze actief in het 
  buurtbeheer binnen een van de kernen van de gemeente Cranendonck. Van welk buurtplatorm 
  was Tjarve voorzitter? (2 punten)

21 maart 2018

Hockeyclub Cranendonck

De jeugd een stem laten hebben in de toekomst van Cranendonck

Meer bedrijven op Metalot, altijd met aandacht voor werkaanbod en omgeving

Pagina 35

OBS de Triolier in Budel

Dorplein Uniek
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 Oké, nu hebben we wel weer genoeg van die ongegeneerde zelfpromotie van de VVD. Terug naar  
 de Cranendonckse politiek. Eens per jaar dan staan niet de lokale politici, maar staat de jeugd van  
 Cranendonck in de spotlights: De Dag voor Jeugd en Politiek!

 a. De tweedejaars HAVO- en VWO-studenten van het BRAVO! College worden in groepen ingedeeld  
  en bedenken onder begeleiding van een raadslid een idee dat ze helemaal gaan uitwerken. Er is elk  
  jaar geld gereserveerd om uiteindelijk ook dit doel tot uitvoer te brengen. Hoeveel geld mag het  
  winnende project besteden? (1 punt)

 b. Wat was het thema  van de Dag voor Jeugd en Politiek in 2017? (1 punt)

  
 c. Op onderstaande foto zie je een deel van het winnende team van 2017. Welke vier leerlingen van  
  het BRAVO! College zijn hun winnende voorstel aan het presenteren? (4 punten, 1 punt per goed antwoord)

 We sluiten af met enkele vragen over de raadszaal van Cranendonck, dat is toch de plek waar de  
 kandidaten graag een zetel willen bemachtigen op 21 maart 2018.
 
 a. Hoeveel ronde lampen hangen er aan het plafond van de raadszaal? (2 punten)

 b. Wat is de tekst die te lezen is onder het hier rechts afgebeelde kunstwerk wat 
  aan de muur van de raadszaal hangt? (2 punten)

21 maart 2018

6

1.Jacey Vaessen
2.Julie van de Ven
3. Nick Sprengers
4. Sieme Vos

1.250 euro

Duurzaamkeid

31 lampen

Recht boven macht
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 Het hoofdstuk ‘Historisch Cranendonck’ hebben we met dank aan de Heemkundekring 
 De Baronie van Cranendonck naar een nog hoger niveau kunnen tillen. Onderstaande foto’s zijn  
 met dank aan deze mensen die foto’s van vroeger inscannen en digitaliseren. Onderstaande foto’s  
 zijn, net als andere foto’s uit het archief, tegen betaling te verkrijgen. Meer informatie is te vinden  
 op de website van de heemkundekring.

 a. Welk voormalig bedrijf is te zien op de 
  afbeelding aan de rechterkant? (2 punten)

 b. Welk bedrijf is tegenwoordig gevestigd op 
  deze locatie? (2 punten)

 a. Welk voormalig bedrijf is te zien op de 
  afbeelding aan de rechterkant? (2 punten)

 
 b. Welk bedrijf is tegenwoordig gevestigd op 
  deze locatie? (2 punten)

 a. Welk voormalig bedrijf is te zien op de 
  afbeelding aan de rechterkant? (2 punten)

 
 b. Welk bedrijf is tegenwoordig gevestigd op 
  deze locatie? (2 punten)

 a. Welk voormalig bedrijf is te zien op de 
  afbeelding aan de rechterkant? (2 punten)

 
 b. Welk bedrijf is tegenwoordig gevestigd op 
  deze locatie? (2 punten)

Historisch Cranendonck

Sporthuis Hendriks

Kruidvat

Jacques Lammers

Action

‘t Stoffenhuis (Emmers)

Albert Heijn

van den Eerenbeemd hoeden

Individu Styling
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5  Op onderstaande foto zie je een mooi pand in Budel. Helaas is dit afgebroken en staat er momenteel iets  

 nieuws op deze locatie. Ga naar de locatie, ga op dezelfde plek staan als de fotograaf van deze foto en  
 maak een mooie foto. Print de foto op het formaat 15x10cm en plak hem hieronder! (5 punten)

 

Historisch Cranendonck

Plak hier jullie foto!
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6 Op onderstaande historische foto staan tien bestuursleden op een groepsfoto. Welke vijf 
 personen zitten op deze foto aan de tafel? (5 punten, 1 punt per goed antwoord)

 Welk bedrijf is er te zien op onderstaande afbeelding? (3 punten) 

 

7

2. 3. 4. 5.1.

 1. Frits van der Steen

 2. Jan Arts

 3. Wim Stevens

 4.Jan van Eert

 5. Nellie Govers

De Konfektiefabriek van de Gebr. Smulders in Budel-Schoot
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 Hieronder staan advertenties van bedrijven van vroeger. Welke tekst staat onder de vlek? 
 (6 punten, 3 punten per goed antwoord)

 FOTO-OPDRACHT! Ook dit jaar mogen jullie weer een leuke teamfoto maken. Dit jaar moet het een  
 historische zwart-wit / sepia foto zijn. Zoveel mogelijk onderdelen op de foto moete uitstralen dat het 
 lijkt alsof de foto in een ver verleden gemaakt is. De teamfoto zet je op de USB-stick die je in de envelop 
 gevonden hebt, zodat wij hem vanavond kunnen beoordelen én kunnen tonen op het scherm in 
 Partycentrum Proost. Heel veel succes! (15 punten)

 

8

9

 A. Gebrs. Verweijen  B. De ijsbeer
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 Het is weer zover. Pak alle HAC’s van het 
 afgelopen jaar er maar weer bij en begin 
 maar met zoeken. In samenwerking met 
 HAC Weekblad is dit het grandioze hoofdstuk 
 ‘HAC maar beter opgelet’

 Natuurlijk beginnen we ook dit jaar weer 
 eenvoudig. HAC Weekblad is meer dan een krant. Online wordt HAC Weekblad steeds beter en ook de  
 adverteerders zien die meerwaarde. In de HAC-app, die jullie ongetwijfeld allemaal op jullie telefoon  
 hebben, zie je verschillende adverteerders voorbij komen. Hoeveel adverteerders tellen jullie? (2 punten)

 Het is jullie ongetwijfeld opgevallen: Een van de advertenties is een advertentie die speciaal geplaatst  
 is voor Wejje gee ‘t. Als je op de link drukt, dan krijg je  de vraag te zien. Wat is het antwoord op deze  
 vraag? (2 punten)

 
 Gelukkig blijft de wekelijkse krant ook voldoende advertenties bevatten. Hieronder zie je vijf knipsels  
 uit advertenties die in het jaar 2017 in één of meerdere uitgaven van HAC zijn verschenen. Welke 
 bedrijven horen bij de advertenties hieronder? (10 punten, 2 punten per goed antwoord)

 

HAC maar beter opgelet

 A. De Hofnar  B. Randum  C. Berry Bikes

 D. Restaurant de Klok  E. van Winkel Fashion

 A.  B.

 C.

 D.

 E.

Negen adverteerders (Winzo, Plus, Randum, de vijf politieke partijen en... Wejje gee ‘t)

HWT Artz
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4  Naast advertenties is er natuurlijk vooral heel veel ruimte voor redactionele stukken. Uit onderstaande  
 titels is een woord weggevallen. Vul het juiste woord in om de titel weer compleet te maken.  
 (10 punten, 2 punten per goed antwoord)

 Welke werknemers (voor- en achternaam) van HAC Weekblad worden in onderstaande cartoon 
 weergegeven? (8 punten, 2 punten per goed antwoord)

 De hoogste tijd voor een aantal algemene HAC-vragen: 
 a. Wat is de oplage van HAC Weekblad sinds de uitbreiding van deze week naar Overpelt? (2 punten)

 b. Wat is het IBAN-nummer van HAC Weekblad? (2 punten)

 c. Wat is de zetspiegel van HAC Weekblad? (2 punten)

HAC maar beter opgelet

A.

B.

C.

D.

E.

A. B. C. D.

Tieke van Winkel Francois van Gennip Jana Poukens Saskia van Gennip

27.000

BE 40 7310 0531 4763

265 x 395 mm
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8

7  De lezers zorgen ook nog altijd voor een belangrijke input in de krant. In de rubriek ‘Kiek us Hiej’ 
 plaatsen we elke week de mooiste foto’s die ingezonden worden door de lezers. Hieronder staan vier  
 stukjes van foto’s. Zoek in HAC Weekblad de fotograaf van deze foto’s. (8 punten, 2 punten per goed antwoord)

 

 Tot slot hebben we natuurlijk ook nog een mooie rekenvraag voor jullie. Een nieuwe ondernemer uit  
 Overpelt wil graag gaan adverteren in HAC Weekblad. Hieronder staat precies wat hij graag zou willen  
 afnemen in HAC Weekblad. Stel je voor dat we ‘de volle mep’ zouden berekenen (normaal maken we een  
 prijs op maat bij zo’n grote offerte aanvraag) op basis van de prijzen in de HAC-brochure, welk bedrag  
 zou er dan onderaan de offerte staan? (4 punten)

HAC maar beter opgelet

 A. Rene Kiggen  B. Leike Jaeken

 C. Wout van Gils  D. Ton Krabbendam

3x vakje (waarvan 1 op de voorpagina) 26+26+78    € 130,00
1x hele pagina volgens de actiekorting      € 800,00
4x kwart pagina staand volgens de actiekorting 4x225   € 900,00
Vanaf aankomende week tot het eind van het jaar een ‘vierkant’ 42x104 € 4.368,00
---------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal: Uitleg: 130+4368 krijgen nog 10% contractkorting. 4.048,20 + 800 + 900 € 5.748,20
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2

1  Op onderstaande afbeeldingen staan personages uit tekenfilms voor kinderen. Wat is de Nederlandstalige  
 naam voor de serie waar dit personage in voorkomt? (12 punten, 2 punten per goed antwoord)

 Kinderen (en ook volwassenen) gaan graag naar pretparken. Wat is de naam van de attractie die op de  
 afbeelding te zien is en in welk pretpark is deze attractie te vinden? (4 punten, 1 punt per goed antwoord)

 

Kinder8ig

 A.  C. B.

 D.  E.  F.

 Attractie: Crazy River  Attractie: Gold Rush

 Pretpark: Walibi Holland  Pretpark: Attractiepark Slagharen

 A.  B.

Jim Button Hamtaro Angela Anaconda

The Magic Schoolbus De Drieling Bibaboerderij
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 Wejje gee ‘t is een quiz voor jong en oud. Daarom ook deze foto voor een van de jongste teamleden van  
 de groep. Kleur onderstaande tekening in, maar zorg ervoor dat alle nummers de juiste kleur bevatten: 
 1: Lichtblauw - 2: Blauw - 3: Lichtgroen - 4: Donkergroen - 5: Geel - 6: Oranje - 7: Bruin. (6 punten)

 
 In Cranendonck zijn er nog een aantal plekken
 waar kinderen kunnen spelen in een speeltuin. 
 Aan de rechterkant is een speelplek te zien in
 één van de dorpskernen van Cranendonck. In
 welke straat is deze foto genomen? (4 punten)

Kinder8ig

Vogelsplein, Budel-Schoot
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 De onderstaande acteurs zijn actief in bekende kinderseries. Wat is de naam van de acteur die op de  
 afbeelding te zien is en wat is de TV-serie waarin de acteur op de foto acteert? (6 punten, 1 punt per goed antwoord)

 Het klinkt misschien een beetje kinder8ig, maar als iemand op de basisschool jarig is, dan is het gebruikelijk  
 dat die persoon een traktatie meeneemt voor zijn of haar klasgenoten. Zoals jullie weten viert Wejje gee ‘t dit  
 jaar haar vijfde verjaardag en dus moeten wij eigenlijk trakteren. Helaas hebben we het te druk met de quiz  
 en is er geen tijd om de traktatie voor te bereiden. Daarom mogen jullie dit voor ons gaan doen. 

 Zorg ervoor dat je bij het inleveren van het quizboek 20 traktaties aanlevert bij de organisatie die je ook zou  
 kunnen meenemen naar de basisschool. Wij beoordelen deze traktaties op uiterlijk , creativiteit en smaak 
 en zullen de overige traktaties gedurende de avond uitdelen in Partycentrum Proost. Succes! (10 punten)

 De laatste vragen van dit kinder8ige hoofdstuk gaan over jeugdsentimenten. 

 a. Iedereen heeft hem wel eens gegeten. Hét ijsje van vroeger die vooral bekend is geworden van de 
  reclame ‘Hee, het is groen. O, nu is ‘ie weer rood’. Hoe heet dit ijsje? (2 punten)

 b. Hoe heet het virtuele huisdier in de vorm van een ei dat je vast en zeker wel ooit in je handen hebt 
  gehad? (2 punten)

 c. Welk snoepje stopte een jongen in een bekende TV-reclame in zijn eigen mond, nadat hij eerst een 
  olifant had uitgedaagd? (2 punten)

 d. Welke Nederlandstalige TV-zender zendt 24 uur per dag non-stop kinderseries uit zonder reclames 
  tussendoor? (2 punten)

Kinder8ig

 A.  C. B.

 Acteur: Walter Baele  Acteur: Dirk Bosschaert  Acteur: Marjolein Macrander

 Serie: Samson en Gert  Serie: Wizzy en Woppy  Serie: Ik, Mik, Loreland

Fruit Joy

Tamagotchi

Rolo

Pebble TV
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 Elk team mag weer een rondje gaan kuieren, maar ook dit jaar zit er weer een addertje onder 
 het spreekwoordelijke gras. Vertrek op tijd, zodat je kans maakt op de maximale 50 punten die  
 te behalen zijn voor deze categorie. Zorg ervoor dat je een telefoon meeneemt, want het is 
 noodzakelijk om foto’s te kunnen maken tijdens het rondje. Je kan de opdracht alleen doen,   
 maar twee zien natuurlijk altijd meer dan één. Ga allereerst naar de locatie waar onderstaande  
 foto genomen is om te kunnen starten.

 Een echte Bulander is tijdens een wandeltocht een flink aantal letters kwijtgeraakt. Deze letters moeten
 jullie gaan opsporen. Als je een letter gevonden hebt, dien je er op een ludieke manier mee op de foto  
 te gaan. Uiteindelijk vormen alle letters gezamenlijk een woord. Natuurlijk liggen de letters door elkaar,
 dus uiteindelijk moet je nog gaan puzzelen. Het geluk is dat je met de foto’s in de hand samen met je 
 team kan puzzelen in jullie hoofdkwartier. 

 Zorg ervoor dat je de foto’s met de letters in de goede volgorde achter elkaar zet en maak hiervan een  
 collage. Deze collage moet je op de USB-stick zetten, zodat wij jullie antwoord kunnen vinden. Per 
 gevonden letter ontvangen jullie in ieder geval twee punten. De overige punten worden door de jury  
 uitgedeeld op basis van de creativiteit van de foto’s met de letters en de uiteindelijke collage om het  
 juiste woord te vormen. Let op, regenkleding kan handig zijn.... Succes!

 Routebeschrijving:
 - Je neemt de 2e afslag naar rechts
 - Daarna ga je bij de 2e afslag links 
 - Vervolgens moet je tweemaal bij de 1e afslag links
 - Tot slot loop je alsmaar rechtdoor

 Uiteindelijk is er een blaadje opgehangen dat ‘tweemaal de 1e links’ niet helemaal juist  
 omschreven was. De puntentelling is als volgt:

 2 punten per gevonden letter   28 punten
 10 punten voor het woord ‘Schriefblukske’ 10 punten
 12 punten voor de originaliteit van de collage 12 punten

Lekker Kuieren
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Ook dit jaar staat er weer een spectaculaire geheime opdracht op het programma. Na het 
‘boodschappenspel’ (2014), het ‘apenkooien’ (2015), het ‘roeien’ (2016) en het ‘schieten’ (2017) 
gaan we dit jaar weer iets leuks doen tijdens onze geheime opdracht. Dit blad hoeft niet 
meegenomen te worden, maar de cryptische omschrijving kan er wellicht voor zorgen dat je de 
juiste persoon stuurt naar de afgesproken locatie.

‘Het is niet altijd handig om de grootste te zijn, als je maar krachtig en slim bent’.
 
We zoeken één persoon die de geheime opdracht komt uitvoeren bij het huisadres van Jos Saes. Het is 
wel handig om met twee personen te komen, dan kan je altijd nog kiezen wie de opdracht uiteindelijk 
gaat uitvoeren. De organisatie wacht jullie op en zal voorafgaand aan de geheime opdracht verdere 
uitleg geven over wat je te doen staat. Let op, regenkleding kan handig zijn.... Succes!

Teamnummer: Tijdstip: 
01 ..................................  15.30 uur
02 ..................................  15.38 uur
03 ..................................  15.46 uur
04 ..................................  15.54 uur
05 ..................................  16.02 uur
06 ..................................  16.10 uur
07 ..................................  16.18 uur
08 ..................................  16.26 uur
09 ..................................  16.34 uur
10 ..................................  16.42 uur
11 ..................................  16.50 uur
12 ..................................  16.58 uur
13 ..................................  17.06 uur
14 ..................................  17.14 uur
15 ..................................  17.22 uur
16 ..................................  17.30 uur
17 ..................................  17.38 uur
18 ..................................  17.46 uur
19 ..................................  17.54 uur
20 ..................................  18.02 uur
21 ..................................  18.10 uur
22 ..................................  18.18 uur
23 ..................................  18.26 uur
24 ..................................  18.34 uur
25 ..................................  18.42 uur
26 ..................................  18.50 uur
27 ..................................  18.58 uur
28 ..................................  19.06 uur
29 ..................................  19.14 uur
30 ..................................  19.22 uur

De geheime opdracht
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 Ook dit jaar werken we weer samen met Radio Horizon. Je bent de 
 hele middag druk bezig met bellen, zoeken en samenwerken. Toch is 
 luisteren ook een kwaliteit die we verder willen ontwikkelen. De 
 luistercijfers van Horizon zijn prima, dus we hoeven jullie vast niet uit 
 te leggen op welke frequentie dit radiostation te vinden is.

 Tussen 15.30 uur en 19.30 uur komen er tien geluidsfragmenten 
 voorbij op Radio Horizon. Dit jaar zijn het korte fragmenten van liedjes 
 waarvan we graag de artiest en de titel willen weten. Er wordt duidelijk 
 aangekondigd wanneer er een geluidsfragment voorbij gaat komen. 
 Per volledig goed gegeven antwoord ontvang je vijf punten. Is de 
 artiest of de titel fout of onleesbaar geschreven, dan krijg je nul punten.

 a.  Welke artiest hoor je bij Fragment 1: Welk liedje hoor je bij Fragment 1:

 b.  Welke artiest hoor je bij Fragment 2: Welk liedje hoor je bij Fragment 2: 

 c.   Welke artiest hoor je bij Fragment 3: Welk liedje hoor je bij Fragment 3: 

 d.  Welke artiest hoor je bij Fragment 4: Welk liedje hoor je bij Fragment 4: 

 e.   Welke artiest hoor je bij Fragment 5: Welk liedje hoor je bij Fragment 5:

 f.   Welke artiest hoor je bij Fragment 6: Welk liedje hoor je bij Fragment 6:

 g.  Welke artiest hoor je bij Fragment 7: Welk liedje hoor je bij Fragment 7:

 h.  Welke artiest hoor je bij Fragment 8: Welk liedje hoor je bij Fragment 8:

 i.    Welke artiest hoor je bij Fragment 9: Welk liedje hoor je bij Fragment 9:

 j.   Welke artiest hoor je bij Fragment 10: Welk liedje hoor je bij Fragment 10:

Hoofdstuk Horizon

Blof Alles is liefde

BailamosEnrique Iglesias

Bakermat

Icehouse

Frankie Valli

Acda en de Munnik

Dua Lipa

Tom Petty and the Heartbreakers

Coldplay

Robyn With every Heartbeat

Viva la Vida

Refugee

Be the one

Ren Lenny Ren

Crazy

One Day (Vandaag)

Grease
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2

3

1  DRIEMAN EVENTS 
 a. Drieman Events is weer druk met de organisatie van de Rebelletjes. Voor het derde jaar zal Jordy  
  Drieman samen met Marcel Meeuwis dit driedaagse voetbalfestijn organiseren. Op welke datum 
  starten de Rebelletjes dit jaar? (1 punt)

 b. Sinds vorig jaar is Drieman Events eigenaar van Bubbleballs. Wat zijn de kosten om acht Bubbleballs  
  een dagdeel te huren (4 uur) zonder begeleiding van een spelleider? (2 punten)

 PARTY- EN VERHUURSERVICE JOS SAES
 Jos Saes heeft het hartstikke druk en krijgt een offerte aanvraag binnen. Het lukt hem niet om op korte  
 termijn te reageren en daarom vraagt hij de hulp in van de deelnemers van Wejje gee ‘t. Wat is het 
 totaalbedrag van de offerte? (4 punten)

 AIRFLOW
 Bij Airflow vinden we het belangrijk dat onze medewerkers op de hoogte 
 blijven. Op welke dag en op welke datum zijn alle medewerkers van 
 Koeltechnischbedrijf Airflow geslaagd voor het VCA VOL examen? (2 punten)

Sponsorvragen

Luxe toiletwagen (de goedkoopste)       € 185,00
Barbecuepakket ‘De luxe’ voor 12 personen     € 252,00
Luxe partytent 6 x 12 meter       € 400,00
Een vat Jupiler Bier van 50 liter (we hebben zelf een tap)  € 148,00
Schoonmaakkosten voor de toiletwagen en de barbecue:   € 20,00 + 45,00
---------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal:          € 1.025,00

Maandag 07 mei 2018

200,- euro

Vrijdag 12 januari 2018



39

6

5

4

8

7

 AUTO VLASSAK
 a. Wat heeft Bosch Car Service onlangs geïntroduceerd en is bij Auto 
  Vlassak verkrijgbaar? (1 punt)

 

 b. Wat zijn de functionaliteiten hiervan, wat kunt u hiermee? (3 punten)

 AUTOSCHADE SCHRURS
 a. Iedereen kent de sportwagen nog wel die rechtop aan de kant van de 
  weg stond voor het kantoor van autoschade Schrurs. Wat is het merk en 
  type van de auto op de parkeerplaats van autoschade Schrurs? (2 punten)

 b. Op de USB-stick vind je een calculatie van de schade aan een Seat Ibiza. Alle benodigde informatie  
  voor deze vraag is hierin terug te vinden. Hoeveel minuten mag er aan de auto gewerkt worden  
  volgens deze calculatie? (5 punten)

 BLOEMSIERKUNST RUTTEN
 Dit jaar heeft Bloemsierkunst Rutten wederom een jubileum te vieren. Elk 
 jubileum heeft een bepaalde naam. Wat is de naam voor het jubileum dat 
 Bloemsierkunst Rutten dit jaar viert? (2 punten)

 EBM
 Vanuit het raam aan de voorgevel kun je bij EMB in de showroom kijken. 
 Natuurlijk weten jullie de showroom te vinden. Hoeveel showroomkeukens
 zijn er vanuit het raam zichbaar? (2 punten)

 HOUBEN REINIGINGSTECHNIEKEN
 Welke gereedschappen gebruikt Houben Reinigingstechnieken voor het 
 ontstoppen van de grote en kleine leidingen (2 punten, 1 punt per goed antwoord)

Sponsorvragen

ONDERHOUD & VERKOOP
MET BEHOUD VAN FABRIEKSGARANTIE!

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

www.autoschadeschrurs.nl

  Bloemsierkunst 

Rutten
Nieuwstraat 11 

Tel. 0031 495 491288

1. Check de status van uw auto in één oogopslag
2. Regel alles voor uw auto met de app
3. Ontdek handige functies zoals autodiagnose, rittenregistratie en de pechhulpknop

www.houben-reiniging.nl

1. Hogedruk Unit
2. Veermachine

TOTAALINRICHTING

De Bosch Connector

Alfa Romeo GTV

774 minuten  Uitleg: 10ae is 1 uur. 1 ae is 6 minuten. In totaal 129 ae x 6 minuten

Parel Jubileum

5 showroomkeukens
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12

 Keistoer
 Bij Keistoer houden ze van spelletjes. Het is bijna zonde dat er in het nieuwe
 pand ook echt gewerkt moet worden. Toch kan je op de site van Keistoer 
 altijd een spelletje doen. Welk spel kan je hier spelen? (2 punten)

 MaestroMail
 Wat zijn de namen van de drie eigenaren van MaestroMail? (2 punten)

 Multi Service
 a. Multi-Service staat in de regio bekend als vakantiewerkgever, maar 
  behalve de grote groep jonge medewerkers hebben we natuurlijk ook 
  oudere werknemers. Hoe oud is de oudste werknemer? (2 punten) 

 b.  Op welk locatie is deze oudste werknemer werkzaam? (2 punten)

 Partycentrum Proost
 a. Partycentrum Proost start weer met een nieuwe Dinershow. De eerste
  shows zijn inmiddels uitverkocht. Vanaf welke show is er weer plek om
  kaarten te reserveren? (1 punt)

 b. Uit welke zeven personen bestaat de cast van de Proost Dinershow? (3 punten)

Sponsorvragen

1. Ingrid Nelissen
2.Huub Nelissen
3. Milan te Raaij

1. Dennis Eijkemans
2.Silke van Niel
3. Patrick Gerits
4. Lenneke Brussé
5. Tahera Saleh
6. Luca Bruijnaers
7. Jentley Drieman

Arkanoid

71 jaar

De Schatberg in Sevenum

Zaterdag 7 april 2018
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15

16

14

13 Rioolservice Budel
 a. Met hoeveel stieken zit het spandoek voor aan de gevel bij de 
  bedrijfslocatie RSB gevestigd. (2 punten)

 b. Met hoeveel bedrijfswagens werkt RSB? (1 punt)

 
 Valkenaars
 a. In 1979 verhuisde Elektrotechnische installatiebureau Valkenaars naar de 
  gemeente Cranendonck. In welk dorp was Valkenaars gevestigd voor 
  1979? (1 punt) 

 b. Op welk adres vestigde Valkenaars zich in 1979 binnen de gemeente Cranendonck? (2 punten)

 Van Hunsel en Govers
 a. Van Hunsel & Govers is al heel wat jaren een vertrouwde en bekende 
  naam in Cranendonck. In welke jaar is het bedrijf in het verleden 
  gestart/opgericht? (1 punt)

 b. Wie was de oprichter van Van Hunsel & Govers? (2 punten) 

 We Love Ties
 a. Bij We Love Ties helpen ze je graag. Hoeveel knoopvoorbeelden 
  zijn er te vinden op onze site? (2 punten)

 b. Sinds wanneer bestaat de webshop We Love Ties? (1 punt)

Sponsorvragen

WWW.VALKENAARS.NL

ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATIEBURO

VALKENAARS

44 stieken

3 bedrijfsauto’s

Leende

Grootschoterweg 88a, Budel-Schoot

1948

Toon van Hunsel

7 stuks (een Pochet knoop je namelijk niet)

Sinds 2011


