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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 19.45 uur en 20.00 uur ingeleverd te worden in de 
 feesttent op de Poelderstraat 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.  Dit is jouw station…
 2. Rondje langs de velden
 3. Hersenkrakers
 4. Je moet het maar weten..
 5. Around the world
 6. Music and more
 7. Ons mooie Cranendonck
 8. Vruuger..
 9. Carnaval
 10. Lekker kuieren
 11. Sponsorvragen
 12. De geheime opdracht

Per categorie zijn 50 punten te verdienen. Ieder team mag een JOKER inzetten op één 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 de sponsorvragen kan geen joker ingezet worden.

 Categorie 12 is de geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht twee teamleden naar
  ‘De Kerk’ in Budel-Dorplein sturen. Deze teamleden:
 a. Moeten op tijd zijn
 b. Moeten écht met maximaal twee personen komen

 
 De uitslag van Wejje gee ‘t 2015 wordt bekend gemaakt tijdens de spectaculaire prijsuitreiking. Deze
 vindt plaats in de feesttent op de Poelderstraat in Budel op zaterdag 09 mei 2015 vanaf 20.00 uur,
 aansluitend aan de quiz.

 Deelname aan Wejje gee ‘t 2015 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 (15.00 uur - 20.00 uur) start meteen de feestavond. 
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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 2015 mogelijk te maken.

De
Buulder
Buk

Transporttechniek B.V.

Frituur
 de Bout

www.mtrgrafimedia.nl



4Dit is jouw station…

1

Tijdens Wejje gee ’t ben je de hele middag aan het kijken, 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 avond 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 19.00 uur komen er acht geluidsfragmenten voorbij op Radio Horizon tijdens de regu-
liere radioshow op Horizon. Je kunt bijvoorbeeld een stukje van een liedje horen of het dichtslaan van 
een deur. Schrijf bij een liedje de artiest en het nummer op en noteer bij de andere luistervragen ge-
woon wat je hoort. Er wordt duidelijk aangekondigd wanneer er weer een geluidsfragment voorbij gaat 
komen, maar het kan goed zijn dat je een uur niets hoort en een ander uur meerdere fragmenten. Luister 
dus de hele middag naar Radio Horizon en zorg dat je ook bij deze categorie veel punten weet te scoren!

a. Wat hoor je bij geluidsfragment 1:

b. Wat hoor je bij geluidsfragment 2:

c. Wat hoor je bij geluidsfragment 3:

d. Wat hoor je bij geluidsfragment 4:

e. Wat hoor je bij geluidsfragment 5:

f. Wat hoor je bij geluidsfragment 6:

g. Wat hoor je bij geluidsfragment 7:

h. Wat hoor je bij geluidsfragment 8:

  Summer of 69

  ABBA

  Eddy Wally

  John Travolta

  Lady Gaga

  Queen

  U2

  Eric Clapton
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Voetbal is en blijft volkssport nummer 1. Het Nederlands Elftal werd vorig seizoen nog 3e op het WK 2014, 
maar van dat geweldige team is onder de nieuwe bondscoach niet veel over. Wel is PSV weer eens kam-
pioen geworden in de Eredivisie. In Cranendonck hebben we vier sportparken waar gevoetbald wordt. 
Laten we samen eens een rondje langs de velden maken! Laten we beginnen met wat algemene vragen

a. Hoeveel seniorenteams hebben de vier voetbalverenigingen samen in competitie?

b. Hoeveel juniorenteams hebben de vier voetbalverenigingen samen in competitie?

c. Hoeveel pupillenteams hebben de vier voetbalverenigingen samen in competitie?

We beginnen op het meest zuidelijk gelegen sportpark van onze gemeente.
a. Rood Wit ’67/Nyrstar 1 kwam dit seizoen uit in de 6e klasse B. In deze klasse trof de voetbalclub 
een hoop ‘onbekende’ tegenstanders. Op welke datum speelde Rood Wit ‘67/Nyrstar de verste uit-
wedstrijd van het afgelopen seizoen en tegen wie werd er toen gevoetbald? 

b. Op het sportpark van Rood Wit ‘67/Nyrstar worden niet alleen voetbalwedstrijden van de eerder 
genoemde vereniging afgewerkt. In de zomertijd maken andere ‘voetbalteams’ gebruik van het sport-
park, meestal op woensdag- of donderdagavond. Welke teams bedoelen we? Noteer ze allemaal. 

Een aantal kilometer verderop ligt het sportpark van sv Budel.
a. Hoeveel spelers gebruikte trainer Patrick Methorst dit seizoen in de 25 officiële wedstrijden van 
sv Budel 1?

b. Welke speler maakte de meeste wedstrijdminuten in deze officiële wedstrijden van sv Budel 1 
en hoeveel minuten maakte deze speler?

c. Welke speler van sv Budel kreeg in het seizoen 2014/2015 de meeste gele kaarten? 

Rondje langs de velden

1
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3

25 teams

23 teams

46 teams

08 maart 2015 bij IVS 1 in Urmond

De teams van de BZA Buul (zomeravondvoetbal) te weten: DVO, ECC, G&S/de Wielerbaan, vv de 
Heikanters, Quincy, Rood Wit ‘67/Nyrstar 1, Rood Wit ‘67/Nyrstar 2 en Via Final.

  28 spelers speelden minimaal één minuut in de 25 officiële wedstrijden van sv Budel 1

 Michiel Henkelman - 1963 minuten

 Stef van der Kruijs (sv Budel B1) - 5 gele kaarten



6Rondje langs de velden

We fietsen vrolijk verder naar het sportpark van FC Cranendonck

 a. Als we kiezen voor de meest korte route op onze fiets, welke route fietsen we dan en wat is de 
 afstand van het sportpark van sv Budel naar het sportpark van FC Cranendonck? 
 Let op! We hebben een oude fiets, dus het mogen alleen verharde wegen zijn!

 b. Wat is de KNVB relatiecode van FC Cranendonck aanvoerder Rob Slenders?

 c. Op het sportpark van FC Cranendonck werd onlangs nog het zeer succesvolle scholenvoet-
 bal toernooi georganiseerd. Op welke school in Cranendonck staat de grote beker voor het
 winnen van het prestatieve toernooi op woensdag 22 april 2015?

 Als laatste bezoeken we het sportpark van VV Maarheeze
 a. Pfoe, na al dat fietsen zijn we behoorlijk dorstig geworden. Eerst een biertje aan de bar in de
 kantine bij VV Maarheeze. De kantinebeheerder is er zelf en tapt een vers gerstenat. Welk merk 
 bier drinken we nu als organisatie? 

 b. VV Maarheeze verloor dit seizoen niet van sv Budel. In twee wedstrijden tegen de Bulanders werden 
 4 punten gepakt. In welk seizoen wist VV Maarheeze voor het laatst twee keer te winnen in competitie-
 verband van sv Budel en wat waren toen de uitslagen?

 c. Dat Maarheeze in het oranje voetbalt, is
 algeheel bekend. Maar wat als de tegenstander
 ook in het oranje speelt?  Dan speelt Maarheeze in
 een uittenue. Teken rechts zo gedetailleerd mogelijk
 hoe dit tenue er aan de voorkant uit ziet. Wees
 creatief en gebruik de juiste kleuren!

4

5

  BXCB85L

  OBS de Triolier in Budel

 Brand bier

 In het seizoen 2000/2001 werd Maarheeze - sv Budel 4-2 en sv Budel - Maarheeze 0-2

We fietsen vanuit de Poelderstraat, de Dammerstraat, de Grensweg en een stukje Grootschoterweg naar de Nieuwstraat. Bij 
de stoplichten gaan we linksaf om meteen rechtsaf de Heesakkerweg in te gaan. Bij de Dorpsstraat steken we over naar de 
Hufkesstraat en aan het eind van de Hufkesstraat steken we over naar de Molenstraat. We gaan dan linksaf naar de Gastel-
seweg richting Gastel en als we in Gastel zijn aangekomen gaan we rechtsaf de Grensweg op. Bij de het Sint Cornelisplein 
slaan we rechtsaf richting de Gravenkasteel. We fietsen Gastel uit, via de Eikenschoor en dan is halverwege tussen Gastel en 
Soerendonk het sportpark aan de linkerkant. Afstand: [red: ?]
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Natuurlijk draait niet alles om voetbal en hebben we in Cranendonck nog meer sportverenigingen. Op sport-
park de Romrijten in Maarheeze ligt ook een schitterend hockeycomplex met een nieuw kunstgrasveld. We 
gaan er even een kijkje nemen.

 a. Hockeyclub Cranendonck speelt met het Herenteam na de promotie van vorig jaar in de 3e
 klasse. Het is pittig voor de hockeyers van HC Cranendonck. Een ander team in de huidige compe-
 titie gaat het beter af. Welk team is koploper in de klasse van HC Cranendonck H1?

 

We gaan onze fiets op en parkeren hem voor de Zuiderpoort in Budel. VC Ledûb is één van de grootste
gebruikers van de sportaccommodaties in de gemeente Cranendonck.

 a. Dames 1 van VC Ledûb kwam dit seizoen uit in de tweede divisie D en eindigde dit seizoen als
 3e. Een goed resultaat, maar het hoogtepunt van het seizoen was toch het bekertoernooi. 
 VC Ledûb Dames 1 wist het te volleyen tot de laatste 16 van het toernooi. Door welke ploeg werd 
 VC Ledûb Dames 1 uitgeschakeld en wat waren de setstanden?

 b. Dames 6 van VC Ledûb werd overduidelijk kampioen dit seizoen. Slechts vier sets werden dit 
 seizoen verloren. Wanneer verloor VC Ledûb Dames 6 voor het laatst een set en tegen welke tegen-
 stander was dit?

 c. Onze hoofdsponsor HAC Weekblad is niet alleen sponsor van ons, maar van veel sport-
 verenigingen. Zo ook VC Ledûb. Welk team VC Ledûb speelt in de shirts met de opdruk van het 
 HAC Weekblad?

 

Rondje langs de velden

6

7

 Op 07 maart 2015 tegen Oikos Dames 2

 Dames recreanten 4

 Tegen VV Utrecht Dames 1 met 1-3. Setstanden: 27-25, 20-25, 12-25 en 17-25

 HC Meerssen H1

b. Nog niet zo lang geleden heeft 
Hockeyclub Cranendonck het 
clublogo vernieuwd. Hoe ziet dit 
logo er nu uit? Teken hem zo ge-
detailleerd mogelijk en natuur-
lijk met de juiste kleurstellingen!
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Rondje langs de velden

We kennen in Cranendonck nog een hoop andere verenigingen

a. Hoe heet de schaakvereniging in Cranendonck?

  SV Gardé

b. Wat is het bedrag dat je als 19-jarige moet betalen aan contributie bij deze vereniging?

 65 euro per jaar

c. Op welke twee plekken is deze vereniging gehuisvest voor trainingen en wedstrijden?

 De Smeltkroes in Maarheeze en Den Donck in Soerendonk.

a. Hoe heet de voorzitter van de badmintonvereniging van Budel?

 Eddy Dupreé

b. Hoe heet de penningmeester van de turnvereniging van Maarheeze?

 Miranda Beerten
 
Aan het begin van dit seizoen heeft de gemeente Cranendonck een boekje uitgebracht voor de basis-
school leerlingen met daarin een hoop proeflessen die gratis of tegen een geringe vergoeding gevolgd 
konden worden.

Leerlingen van groep 1 t/m groep 8 konden 3x langskomen bij een bepaalde vereniging in dit 
boekje en wel op 17 september, 24 september en 01 oktober 2014 van 18.00 uur tot 19.00 uur. Bij 
welke vereniging  zijn we op deze tijden welkom?

  Korfbalvereniging Kraanvogels
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Een wielrenner rijdt één km met wind in zijn rug en doet daar drie minuten over. Op de terugweg 
rijdt de wielrenner dezelfde route tegen de wind in en doet er dan één minuut meer over. Als we 
ervan uitgaan dat hij op zijn pedalen dezelfde kracht geeft, hoeveel tijd zou hij dan doen over één 
kilometer als er helemaal geen wind zou zijn?

We zoeken ook dit jaar een cijfercode van 5 cijfers. Elk cijfer (1 t/m 9) komt slechts één 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. Het vierde cijfer is zes meer dan het tweede 
cijfer. Het vijfde cijfer is drie minder dan het eerste cijfer. Welke cijfercode zoeken we?

Als een werknemer ontslagen wordt, moet zijn werkgever hem vaak een bepaald bedrag betalen: de 
zogenoemde ontslagvergoeding. Er zijn verschillende manieren om de hoogte van dit bedrag vast te 
stellen. Een veelgebruikte manier is de kantonrechtersformule. Deze formule is in 1996 opgesteld door de 
gezamenlijke kantonrechters en wordt sindsdien veel toegepast in rechtszaken betreffende ontslag. De 
kantonrechtersformule voor de ontslagvergoeding (in euro’s) luidt als volgt: 

Hoogte ontslagvergoeding = A x B x C 
Hierbij geldt: 
− A is het Aantal gewogen dienstjaren; 
− B is de Beloning per maand: dat is het meest recente maandsalaris in euro’s; 
− C is de Correctiefactor: deze wordt door de rechter vastgesteld afhankelijk van de situatie. 

In een ‘neutraal’ geval geldt C =1. Voor de berekening van A kijken we naar de leeftijd en het aantal dienst-
jaren bij de betreffende werkgever. Deze dienstjaren worden als volgt gewogen: 
− dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar tellen voor 1; 
− dienstjaren van 40 tot 50 jaar tellen voor 1,5; 
− dienstjaren vanaf 50 jaar tellen voor 2. 

Voor elke periode wordt het aantal dienstjaren afgerond op gehele jaren. Hierbij wordt dus een aantal 
dienstjaren van bijvoorbeeld 27,3 jaar geteld als 27 jaar en een aantal dienstjaren van 36,8 jaar geteld als 
37 jaar. Bijvoorbeeld: voor een werknemer die geboren is op 11 februari 1965, die per 1 maart 1995 bij een 
werkgever in dienst kwam en daar per 1 april 2008 ontslagen is, geldt: A =10x1 + 3 x 1,5 = 14,5.

Mevrouw De Wilde, geboren op 12 mei 1953, wordt na een dienstverband van precies 14 jaar per 1 
mei 2008 ontslagen. Haar maandsalaris was toen € 3.464. De rechter gebruikt de kantonrechtersfor-
mule en besluit dat in haar geval geldt: C = 0,75 . Bereken haar ontslagvergoeding.

3 minuten en 26 seconden. De wind helpt de wielrenner 3 minuten en werkt hem 4 minuten tegen. In drie minuten 
fietst hij 1 km met de wind mee, dus in 4 minuten zou hij 1,33 kilometer fietsen. In vier minuten fietst hij 1 km tegen de 
wind in. In totaal heeft hij dan in acht minuten 2,33 kilometer gefietst met de helft wind mee en de helft wind tegen. De 
wind kunnen we dan buiten beschouwing laten en 2,33 km in 8 minuten is 17,475 km/uur. Per kilometer heeft hij dan 
3,43 minuut nodig en dat is dan 3 minuten en 26 seconden

  73894

9 dienstjaren tussen 40 en 50 jaar en 5 dienstjaren vanaf 50 jaar = 
A = 9x1,5 + 5x2 = 23,5 
23,5 x 3464 x 0,75 = Een ontslagvergoeding van € 61.053

1

2

3

Hersenkrakers
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 Blok 1: A - B - F - J - R - S
 Blok 2: D - E - L  - U - W - Y
 Blok 3: C - I - M - N - O - Z
 Blok 4: G - H - K - P - T - X

 Het blok lood is kleiner dan het blok hout (omdat de dichtheid van lood hoger is dan die van hout). Wanneer de weeg-
schaal wordt ondergedompeld in water, zal de opwaartse kracht op het blok lood daarom kleiner zijn dan de opwaartse 
kracht op het blok hout. Het blok lood zal dus naar beneden uitslaan en het blok hout omhoog. Dus de weegschaal zal 
naar links uitslaan.

 25 + 600 - 134 = 491

3 9 4 1

2 7
a

7 3 4 6

1 6 2 9

7 4 9
b

1

8 1 7 9

6 2

3 1
c

8 5
  Ontdek meer en andere puzzels in onze  
  puzzelboeken en -tijdschriften.                   ©  De Puzzelaar 

Hersenkrakers

 Mieke heeft vier blokken met letters. Elke zijde van de blokken heeft een andere letter als opdruk. 
 In totaal zijn er dus 24 letters. Mieke heeft ontdekt dat ze met deze blokken de volgende Engelse 
 woorden kan spellen: BOXY, BUCK, CHAW, DIGS, EXAM, FLIT, GIRL, JUMP, OGRE, OKAY, PAWN, 
 ZEST. Geef aan de hand van deze woorden aan op welk blok welke 6 letter staan?

 We hebben een weegschaal met een blok lood (links) en een blok hout (rechts). Allebei de blok-
 ken hebben hetzelfde gewicht, dus de weegschaal is in balans. We nemen de weegschaal met de 
 blokken en dompelen alles onder in een aquarium gevuld met water. Zal de weegschaal in balans 
 blijven, of zal hij naar links of naar rechts uitslaan?

 Even bijkomen met een simpele rekensom. Wat is het antwoord?

 175 : 7 + 200 x (4:2+1) - 134 =

 Los de volgende sudoku op.

5

6

7

Dit mag iedereen fijn zelf doen!
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  40 vierkanten

HAC Weekblad

8

9

10

 En dan nu ook nog een woordzoeker:

 Hoeveel vierkanten zie je in deze afbeelding?

 Je mag één streepje trekken om onderstaande som kloppend te maken.

    5  +  5  +  5  =  550 

Antwoord:

BAKLAVA
BANANENVLA
CHOCOMOUSSE
CLAFOUTIS
CUSTARD
FLENSJES
GORTEPAP
GRIESMEELPAP
POFFERTJES
RIJSTEBRIJ
ROOMIJS
SCHAAFIJS
SPEKKOEK
TIRAMISU

Oplossing:

_ _ _ _ _  _ _ _ _ _

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

Zoete inval



12

 a. Wie was de 23e President van de Verenigde Staten?

 b. De meeste presidenten van de Verenigde Staten zijn inmiddels overleden. Welke presidenten
  zijn nog in leven en hoe oud zijn ze op 09 mei 2015?

 a. AED Cranendonck heeft in Cranendonck verschillende AED apparaten opgehangen. Hoeveel 
 AED apparaten zijn er 24 uur beschikbaar?

 
 b. Op welk adres kan een AED-apparaat opgehaald worden voor evenementen zoals Wejje gee ‘t?

 a. Wie won volgens NOC*NSF de 100e gouden medaille voor Nederland op de Olympische Spelen?
 

 b. In welke discipline werd deze medaille veroverd? 

 Welke politieke partijen zitten er nu in de Tweede Kamer en hoeveel zetels hebben de fracties?  
 Noteer de fracties op volgorde van groot naar klein met daarachter het aantal zetels.

 

1

2

3

4

 Jimmy (James) Carter jr. (90 jaar) -  George H.W. Bush (90 jaar) - Bill Clinton (68 jaar)
 George W. Bush (68 jaar) - Barack Obama (53 jaar)

  24 AED apparaten

  Rozenstraat 4 in Budel

  Nicolien Sauerbreij

 Benjamin Harrison

 Parallelreuzeslalom (snowboarden is niet goed)

VVD    40 zetels
PvdA    36 zetels
SP    15 zetels
CDA    13 zetels
D66    12 zetels
PVV    12 zetels
ChristenUnie  5 zetels
GroenLinks   4 zetels
SGP    3 zetels
Groep Bontes/van Klaveren 2 zetels (afgesplitst van PVV)
Groep Kuzu/Özturk  2 zetels (afgesplitst van PvdA)
Partij voor de Dieren 2 zetels
50Plus   1 zetel
Houwers   1 zetel (afgesplitst van VVD)
Klein    1 zetel (afgesplitst van 50Plus)
Roland van Vliet  1 zetel (afgesplitst van PVV)

Je moet het maar weten..
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 a. Deze zomer ontstaat in Eindhoven één van de grootste hockeyclubs van Nederland. 
 Wat is de naam van deze nieuwe hockeyclub?
 

 b. Welke hockeyclubs uit Eindhoven gaan in deze nieuwe vereniging op?

a. Hoeveel stappen moet je zetten om bij ‘Mens-Erger-Je-Niet’ een rondje over het bord gelopen hebben?

b. Hoeveel pionnen kunnen er maximaal in het spel zijn bij het eerder genoemde ‘Mens-Erger-Je-Niet’?

a. Welke 20-delige (kinder)boekenserie gaat over een jongen die graag profvoetballer wil worden?

b. Wat is de volledige naam van deze talentvolle voetballer?

c. In 1991 kwam het 14e boek uit. Wat was de titel van dit boek?

d. Hoe heet de schrijver van deze boekenserie?

a. Elk jaar verschijnt er een boekwerk met de 500 rijkste mensen van Nederland op de markt. Als we 
zouden vragen hoe dit boek heet, dan wordt het wel heel makkelijk. De Quote 500. Wat was het totale 
vermogen van de 500 meest vermogende Nederlanders van 2014?

b. Dit bedrag was flink lager dan in 2013. Wat was hiervoor de reden?

c. Het was niet de eerste keer dat het boekwerk op de markt kwam. De hoeveelste editie is de Quote 
500 van 2014?

5
  Hockeyclub Oranje-Rood

 Oranje Zwart en EMHC

Je moet het maar weten..

  40 stappen

  16 pionnen

  Snelle Jelle

  Jelle de Boer

  Snelle Jelle - Een droom van een doelpunt!

  Ad van Gils

  83.315.000.000

  De 18e editie

  Dit jaar is ervoor gekozen om vermogende gezinnen uit de Quote 500 te houden en is ook rekening 
  gehouden met de woonplaats. Men moet in Nederland wonen!

6

7

8
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Gaby Blaaser
Marly van der Velden
Robin Martens

  Nijntje danst

 a. Welke BN’ers zijn in deze fotomontage door elkaar gehusseld?

b. Waar kennen deze knappe vrouwen elkaar van?

  GTST

De titel van dit boek is weggevallen. Hoe heet dit boek?
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FC Cranendonck heeft het prima gedaan dit seizoen en wil het volgend seizoen met trainer Jeroen Polman nog 
iets beter doen. Daarom wordt voor de voorbereiding van het seizoen 2015/2016 een oefenwedstrijd geregeld 
tegen een club in één van de hoogste competities van het eigen land. Jeroen Polman wil niet te ver weg, want 
het wordt al lastig zat om chauffeurs te regelen, aangezien alle selectiespelers van FC Cranendonck graag een 
pilsje drinken. Na overleg met de voorzitter wordt besloten om in Duitsland op zoek te gaan naar een vereniging 
die graag tegen het team van FC Cranendonck wil spelen. Een select groepje spelers gaat op zoek naar een leuke 
club en wil eigenlijk gewoon eens in een mooi stadion spelen. Na een avondje bij Café de Bout hebben ze een 
stadion gevonden en daar willen ze graag de wedstrijd gaan afwerken. De volgende morgen zouden ze deze 
vereniging een mail sturen, maar als ze wakker worden is de foto er nog wel, maar de rest van de informatie is 
helaas niet blijven hangen. 

a. In welke stad ligt het stadion dat hierboven staat afgebeeld?

b. Wat is de volledige naam van de voetbalclub die hier speelt?

c. In welke competitie in Duitsland is dit elftal actief?

Around the world: Dan denk je al meteen aan de zwaarste zeilwedstrijd ter wereld. 

a. Door welk bedrijf wordt dit evenement gesponsord?

b. Hoe heet de Nederlandse boot tijdens dit evenement?

c. Hoe heet de Navigator van de Nederlandse boot?

Around the world

  Lotte

  Sportfreunde Lotte

  Regionalliga West

  Volvo

  Team Brunel of NED1

  Andrew Cape

1

2



16Around the world

Midden-Amerika heeft een aantal schitterende eilanden. Welke eilanden zijn hieronder afgebeeld?

Wie vindt het nou niet geweldig: Lekker op vakantie. Drie vakantiebestemmingen hebben we voor 
jullie uitgezocht. Welke luchthavens worden afgebeeld op onderstaande afbeeldingen?

3

4

 Jamaica

  Curacao International Airport (HATO)

 Salt Cay

  Flughafen Weeze

 Saba

a

a

b

b

c
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 a. In welk land betalen ze met Nederlands pluimvee?

5b. Hoe heet deze munteenheid?

Around the world

  Shanghai Pudong

  Laos

  Laotiaanse kip

5

c
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Music and more

 Alaaf van de in Cranendonck beroemde groep ‘Versleten Werk’ is origineel een nummer uit de 
 klassieke muziek. Wie was de componist en hoe heet het nummer?

De Budelse hardrock Trashband ‘Pygmalion’ bracht in 1994 een album uit. 

 a. Hoe heette dit album?

 b. Bij welk platenlabel werd dit album uitgebracht?

 c. Wie was de 1e bassist van de band?

Op een landelijk radiostation werd vorige week een hitlijst uitgezonden met liedjes die door boybands gemaakt zijn.

 a. Hoe heet deze lijst vol met tophits

 b. Welke band stond op nummer 1 in 2015 
 

 c. Met welk nummer stond deze band op nummer 1?

 

 
 a. Welk liedje staat hiernaast in spiegelbeeld
 afgebeeld?

 b. Wie is de artiest?

  Guiseppe Verdi - Libiamo ne’ lieti calici

  Among Squabs

  Crypta Records

  Jos Prinsen

  Boyband Top-17

  Backstreet Boys

  Everybody

  Hier heur ik thuis

  Gerard van Maasakkers

Hier ken ik de weg, hier leerde ik lopen
vallen en opstaon en wijdter gaon
Hier kan ik verdwalen, mee ogen wijd open
en toch weer op huis aon gaon
Hier leerde ik leven
leven da leerde hier vlug
ik kreeg hier vur ‘t uurst flinke klappen
en ik sloeg vur ‘t uurst even flink terug
hier werd ik zo ziek as ‘nen hond van ‘t zuipen
Hier werd ik verliefd, en ik stoote mijne kop
hier leefde ik um vur niemend te kruipen
en zo kwam ik er aalt bovenop
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  Hammered dulcimer5

6

5. Wat is er te zien op onderstaande afbeelding?

Foto opdracht: Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar een foto-opdracht. Maak een zo mooi 
mogelijke foto (zonder photoshop) van een (boy)band gevormd door jullie teamleden. We 
willen dat de foto origineel, eigentijds en hip is. Eigenlijk een foto die we meteen zouden 
kunnen gebruiken voor de voorkant van jullie eerste CD. Gebruik daarvoor alle attributen 
die deze foto zo echt en origineel mogelijk maken! We wensen jullie veel creativiteit toe.

Zorg ervoor dat de foto (maximaal 5 MB) voor vanavond 19.00 uur verstuurd is naar info@
wejjegeet.nl. Onze nakijkcrew zal vanavond alle foto’s beoordelen en hier een winnaar uit-
kiezen. Let op: Met deze opdracht zijn 25 punten te verdienen! Heel veel succes!
 

Music and more
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Ruim een jaar geleden is de nieuwe gemeenteraad van Cranendonck gekozen. Hieronder 
ziet u enkele van deze raadsleden. Zet de namen van onderstaande raadsleden in chrono-
logische volgorde van leeftijd en begin bij het jongste raadslid. Het toekennen van punten 
stopt bij de eerste fout die gemaakt wordt. 

a. In Cranendonck hebben we één schutterij. De schutterij heeft een eigen accommodatie 
aan de Laarstraat in Budel. Op welke datum is de eerste steen gelegd van de accommodatie 
van de Schut van Buul?

b. Wanneer organiseerde de ‘Schut van Buul’ voor het laatst een schuttersfeest in Budel?

a. Hoe heten de twee voorgangers van de Cranendonckse Corneliusparochie?

b. Hoe heet de koster in de kerk van Budel?

1. Koen van Laarhoven  (26-9-81)
2. Carry van Rooij   (22-12-78)
3. Jos Derks    (08-11-60)
4. Leonie Bruggink-van der Steen (22-12-55)
5. Marie Beenackers-van Poppel (14-10-53)
6. André Oud    (11-9-49)
7. Sjaak den Breejen   (02-7-44)

De man linksboven is griffier Peer-Jan Bemelmans. Dit 
is geen raadslid en hij mag dus niet in bovenstaande lijst 
staan.

 Kapelaan van der Donk en Pater Jozef

  Tinus Kissen

  06 mei 2012

   30 mei 1988

1

2

3

Ons mooie Cranendonck
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Het HAC Weekblad is ook dit jaar weer hoofdsponsor van Wejje gee ‘t. Ze zorgen ervoor dat iedereen altijd op 
de hoogte is van het laatste nieuws in Cranendonck. Ook dit jaar zullen we jullie vragen om het archief van het 
HAC Weekblad in te duiken op zoek naar de juiste antwoorden! 

 a. Tweewekelijks staat er in het HAC Weekblad een strip. Wat is de titel van deze strip?
 

 b. Door wie wordt deze stripserie gemaakt?

 c. In welke HAC Weekblad was onderstaande strip te lezen?

a. Cranendonck staat bol van de evenementen. Eerder in 2015 werd in de Zuiderpoort ‘Dancing 
with the Cranendonck Stars’ georganiseerd. Wie presenteerden deze avond?

b. Welke ‘stars’ deden in 2015 mee aan dit evenement?

c. Voor de hoeveelste keer werd dit evenement georganiseerd?

a. Zoals ieder jaar vond in 2015 ook weer de voorleeswedstrijd plaats. Wie won de editie van 2015?

b. Op welke school zit de winnaar van 2015?

c. Uit welk boek las de winnaar van 2015 voor aan de jury?

  Brigitte Heijlighen en Tim Rutten

  Anja Bastings, Jos Meusen, José van Niel, Rob Ras, Ivo Verdonschot en Marga Vermue.

  De 5e editie

  Julie van de Ven

 Basisschool de Schatkist in Budel

 4altijd Heppie

  De Buren

  Riny Molsbeck

  Week 45 - 2014 (7 november 2014)

4

5

6

Ons mooie Cranendonck
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8

7

Ons mooie Cranendonck

a. In welke editie van het HAC Weekblad stond deze foto?

7b. Wat was de titel van het bijbehorende artikel?

Het HAC Weekblad kan niet bestaan zonder adverteerders. Onderstaande vier logo’s zijn klanten 
van het HAC Weekblad. Van welke vier bedrijven herken je hieronder de logo’s?

  Week 4 - 2015 (23 januari 2015)

  Repair Café in Dorplein

  Feron  Fietswereld Vlassak

 de Kim   Korsten
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  €300

Week 19 - 2015 (8 mei 2015) 
Dezelfde week als de quiz, witte bollen iemand?

9

10

Op de middenpagina vind je geregeld de aanbiedingen van de PLUS. We hebben een actieperiode 
in 2015 uitgescheurd. In welke krant verschenen deze acties?

Het HAC Weekblad heeft afgelopen najaar geïnvesteerd in een nieuwe brochure voor adverteer-
ders. In de brochure ‘Adverteren bij HAC = Een slimme zet’ staan de prijzen voor de advertenties. 
Wat kost een ‘poster’ in het HAC Weekblad?   

Ons mooie Cranendonck
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1

2

Het Buulse dialect wordt steeds minder gesproken in Budel. Toch zijn er boeken die ons zouden kunnen 
helpen. Nu willen we graag de jeugdige generatie helpen met hun Buulse woordenschat. 

 Vertaal onderstaande Buulse woorden in het Nederlands.

  a. Brasse

  b. Casjeweel

  c. Dennepèèr

  d. Dreiwónst

  e. Flabbus

  f. Gewèère

  g. Klepstieël

  h. Muulke

  i. Vansgelîêke

  j. Zieëverèèr

Dr. Antonius Mathijsen vond het gipsverband uit. Er is niet alleen een straat in Budel naar hem vernoemt, 
maar er is ook een proefschrift geschreven door een student uit Friesland om de graad van doctor in de 
geneeskunde te verkrijgen. 

 a. Hoe heet de student die dit proefschrift schreef?

 b. Op welke datum is dit proefschrift openbaar verdedigd? 

  Blok van drie woningen

  Toevallig

  Knoeien

  Verklikker

  Waardeloze vent

  Kusje

  Dennenappel

  Het laten begaan

  Hetzelfde

  Praatjesmaker

Vruuger..

   Dirk Spoelstra

  19 mei 1970 om 16.15 uur.
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Dat we in Cranendonck houden van een feestje, dat hoeven we jullie niet uit te leggen. 

 a. Rood Wit ‘67/Nyrstar vierde het 60-jarig jubileum groots. In welk jaar werd dit jubileum gevierd?

 b. Het feestprogramma bestond uit een aantal feesten verspreid over verschillende dagen. Welke
 Bekende Nederlander trad op tijdens de eerste zaterdag van het jubileumfeest?

 c. Op welke locatie werd dit 60-jarige jubileum gevierd?

Aan de Jan van Schoonvorstlaan staat het ‘College Cranendonck’. Vroeger had de school nog een andere naam, 
maar in het verleden stond de school ook op een andere locatie. Natuurlijk is de directie in de afgelopen jaren 
nog wel eens gewisseld. 

 a. Noem de eerste vijf directeuren van de scholengemeenschap die nu het College Cranendonck
 heet en noteer ze in chronologische volgorde van 1e directeur tot en met 5e directeur. Het
 toekennen van punten stopt op het moment dat de eerste fout gemaakt wordt.

 b. Na de 6e directeur werd er voor het eerst een vrouw aangesteld als (locatie)directeur. Wat is de
  volledige naam van deze vrouw?

Op de weg van Budel naar Weert kom je een grenspaal tegen. 

 a. Dit monument geeft de grens aan tussen de toenmalige gemeente Budel en de gemeente Weert 
 en is ook de provinciegrens tussen Noord-Brabant en Limburg. In welk jaar is deze monumentale
 grenspaal geplaatst?

 b. Na restauratie is de grenspaal herplaatst. Op welke datum was dat?

 c. Wie staan er afgebeeld op deze grenspaal?

3

4

5

  Gerard Joling

  1989

  Stationsplein in Budel-Schoot

  Monique Meijer- Van de Put

 1952

 05 juli 1986

 Weertse protestanten die naar Budel ter kerke gingen.

 1e directeur: Piet van Beek - 2e directeur: Frans Linnarts - 3e directeur: Jan van den Broek
 4e directeur: Johan Kapteijns - 5e directeur: Jos Ossevoort

Vruuger..
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Voor het tweede jaar op rij helpt CV de Buulder Buk ons tijdens de feestavond achter de bar. Aangezien 
ook ons goede doel dit tweede jaar ‘Carnaval in Cranendonck’ is, een aantal vragen over het Carnavalsle-
ven in Cranendonck.

In welk jaar trad ex-Prins Wim Stevens van de Buulder Buk op in de ton? 

Wie waren het laatste Jeugdprinsenpaar die door de buurtvereniging ‘Midbuul’ gekozen werden 
en diende als jeugdprinsenpaar van de Buulder Buk?

Tijdens de zittingen van de Buulder Buk in 1974-1975 deden 10 artiesten mee. Welke artiesten 
stonden tijdens deze zittingen op de planken?

In Budel-Schoot werd Carnaval gevierd in de cafés. In 1954 werd carnaval gevierd in 9 café’s. Wie 
waren de eigenaren van deze cafés?

a. In 2015 had Maarheeze met Prins Rick een jonge prins. Hoe oud was de prins tijdens de carna-
valsoptocht van de Muuzevangers?

b. Speciaal voor deze prins is er een liedje gemaakt. Wie was de uitvoerend artiest?

c. Hoe heet dit liedje? 

In 1973 werd de Carnavalsvereniging van Budel-Dorplein opgericht. Wat was de reden dat men in 
Budel-Dorplein besloot om een eigen Carnavalsvereniging  op te richten?

a. Wat is het hoogste aantal punten dat ooit voor een wagen gegeven is in de optocht van de Buulder Buk?

b. Welke carnavalsvereniging kreeg dit hoge aantal punten? 

6

7

1

2

3

4

5

  1979

  Mattie Lammers en Marielle van Asten

  De Hofwekens, Sjef Diederen, Harry Woltens, Diel Feijen, Huub Hermans, Farce Malheuze
  Globe Trotters, Jackando’s, Frui en Trui en De Twee Punten.

  Harrie van Vlierden, Gradje Damen, Driekske Corstjens, Tinus Huijers, Jan Bouwels, Leike Sentjes,
  Jet van der Steen, Joep Rademaekens en Driekske Stevens.

  25 jaar

  De Trepkensband XL

  Klats Boem Knal

 Het toenmalige bestuur van de Toeters in Budel-Schoot besloot om de optocht te laten eindigen
 bij het spoor in Schoot en niet langer door te lopen richting Dorplein.

  998 punten

  CV de Flausmause

Carnaval
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1

a. In Maarheeze is er lange tijd enkel een jeugdprins geweest. Op welke datum werd de 1e grote 
prins van de Muuzevangers gepresenteerd?

b. Wat was de naam van deze prins?

a. Op welke datum was de kinderbontemiddag van de Toeters in het seizoen 2014/2015?

b. Op welke datum was de receptie van de prins van de Buulder Buk in het seizoen 2014/2015?

c. Op welke datum was de prinsbekendmaking van de Heiknuuters in het seizoen 2014/2015?

d. Op welke datum was de optocht van de Muuzevangers in het seizoen 2014/2015?

Uit hoeveel pagina’s bestond de laatste editie van de carnavalskrant van de Pintewippers in Gastel?

8

10

9

 02 februari 1992

  Jan de Laat

  25 januari 2015

  10 januari 2015

  23 november 2014

  14 februari 2015

  124 pagina’s

Carnaval
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Deze keer hebben we een kortere opdracht voor mensen die lekker gaan kuieren. De deelnemers mogen op een 
eigen te bepalen moment de opdracht uitvoeren, maar we zeggen eerlijk: Begin niet te laat, want dan kan je in 
de problemen komen qua tijd. Je mag deze opdracht met zoveel mensen uitvoeren als je zelf wenselijk acht. 

Download eerst de Geocaching App!

Lekker kuieren
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• Navigeer naar GC code zoals te zien op foto 1 
• Navigeer naar de geocache op foto 2 die op een straal van +/-993 meter verderop ligt
• Navigeer naar de geocache op foto 3 die op een straal van +/-541 meter verderop ligt
• Navigeer naar de geocache op foto 4 die op een straal van +/-637 meter verderop ligt
• Navigeer naar de geocache op foto 5 die op een straal van +/-878 meter verderop ligt
• Navigeer naar de geocache op foto 6 die op een straal van +/-439 meter verderop ligt

Noteer alle antwoorden duidelijk en zorg ervoor dat ze bij het inleveren van het quizboek weer bij de 
andere vragen zitten.

1. Op welke datum en tijdstip was Jos Saes bij de Geocatch van Foto 1: 

2. Op welke datum en tijdstip was Jos Saes bij de Geocatch van Foto 2: 

3. Op welke datum en tijdstip was Jos Saes bij de Geocatch van Foto 3: 

4. Op welke datum en tijdstip was Jos Saes bij de Geocatch van Foto 4: 

5. Op welke datum en tijdstip was Jos Saes bij de Geocatch van Foto 5: 

6. Op welke datum en tijdstip was Jos Saes bij de Geocatch van Foto 6: 

Lekker kuieren

 Datum:02-04-2015 Tijdstip:19:44uur

 Datum:02-04-2015 Tijdstip:20:28uur

 Datum:02-04-2015 Tijdstip:20:59uur

 Datum:02-04-2015 Tijdstip:20:02uur

 Datum:02-04-2015 Tijdstip:20:25uur

 Datum:02-04-2015 Tijdstip:21:15uur



30
Aben & Slag

a. Hoeveel advocaten zijn er werkzaam voor Aben & Slag advocaten?

b. Een van de expertises van Aben & Slag advocaten is het arbeidsrecht. Uit welke advocaten be-
staat het team arbeidsrecht.

Account Adviesgroep
Account Adviesgroep te Budel is al bijna 25 jaar actief op het gebied van accountancy, salarisadministratie en 
administratieve en (internationale) fiscale dienstverlening.  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bete-
kent voor haar o.a. het steunen en sponsoren van met name lokale culturele verenigingen en evenementen.  
Hierover gaan ook de vragen.

a. Welk groot evenement van welke vereniging sponsort Account Adviesgroep als (hoofd) 
STER-sponsor en sedert welk jaar?

b. Welk evenement wordt op welke drie data in 2016 georganiseerd door een cabaretgroep waar-
van de leiding van Account Adviesgroep deel uitmaakt?

 
c. Welke twee leden van de leiding van Account Adviesgroep maken deel uit van deze cabaretgroep?

Camper en Caravanschade van Veldhoven
Heeft u schade aan uw camper of caravan? Met meer dan 25 jaar ervaring is Van Veldhoven Camper & Caravan 
Schadeherstel hét schadeherstelbedrijf bij schade aan uw camper of caravan. Het team van Van Veldhoven 
Camper & Caravan Schadeherstel zorgt ervoor dat uw camper of caravan snel, vakkundig en tot in de punt-
jes nauwkeurig hersteld wordt. Door goede contacten met alle verzekeringsmaatschappijen kan de schade 
volledig afgehandeld worden met uw verzekeringsmaatschappij en neemt Van Veldhoven Camper & Caravan 
Schadeherstel al uw zorgen uit handen.

Wat zijn de redenen waarom je voor Van Veldhoven moet kiezen?

1

2

3

 18 advocaten

 Buulse Proms van Harmonie EMM sedert 2008

 Junt, de Mjoezikal op 8, 9 en 10 april 2016

 Johan Vos en Peter Vos

a. Meer dan 25 jaar ervaring!
b. Persoonlijke benadering
c. Dé specialist in Camper- & Caravanherstel
d. Compleet spuitwerk
e. Ruitreparaties & ruitvervanging
f. Aangesloten bij Focwa & RE-CAMP
g. Wij werken samen met alle verzekeraars

mr. S.A. van Ierssel (Sjoerd) - mr. J.P.M. Dexters (Jos) - mr. J.A. van Soolingen (Jane)
mr. ing. M.Th.M. Zusterzeel (Thijs) - mr. J.C. Arkesteijn (Jan)

Sponsorvragen
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De Goeij Deuren
De Goeij Deuren maakt en plaatst de kwaliteitsdeur waar u naar op zoek bent. Zowel voor particulieren als 
bedrijven maken wij garagedeuren op maat waarbij kwaliteit en service op nummer één staan. Met meer dan 
20 jaar ervaring in de branche, kunt u rekenen op garagedeuren en bedrijfsdeuren van het hoogste niveau.

4a. Hoeveel inbouwruimte heb je bij een standaard garagedeursysteem nodig?

 
4b. Wat is die ruimte als je een garagedeur op maat laat maken door De Goeij Deuren?

Drieman Events
a. Op 06 juni 2015 organiseert Drieman Events een evenement bij sv Budel. Er wordt dan een wed-
strijd gespeeld tegen FC de Rebellen. Van welke rebellen is er inmiddels bekend geworden dat ze 
zullen meespelen in het team van FC de Rebellen?

5b. Wie zal de scheidsrechter zijn bij deze wedstrijd?

EBM
EBM staat voor Erik Bax Maatwerkinterieurs. Erik is 15 jaar geleden bescheiden gestart aan huis, met een werkplaats 
en kleine showroom. De geleverde kwaliteitsproducten zorgden voor een steeds groter groeiende klantenkring. In-
middels is EBM al weer 8 jaar in Budel gevestigd en werd het de hoogste tijd om de showroom eens geheel te vernieu-
wen. De grotere showroom is zeker het vermelden waard. Met nieuwe keukens, schuifkasten  (wanden) , binnen- en 
buitendeuren, apparatuur, plafonds, (PVC)  laminaat, parket, laminaatvloeren, terraslaminaat (bamboe), badmeubels, 
horramen, deuren deurbeslag enz. enz   Kom eens een kijkje nemen in onze vernieuwde showroom om de juiste 
keuze te kunnen maken en zo een voor u prachtige woonomgeving door uzelf of door ons te laten verwezenlijken.

Wat zijn de vijf belangrijkste zaken waar EBM zich op richt?

Frituur de Bout
Jullie zullen inmiddels wel honger hebben. Dat hebben wij als organisatie ook wel eens en dan 
gaan we graag naar Frituur de Bout. Wat kost het bij Frituur de Bout als we de volgende bestelling 
plaatsen: 1 friet speciaal, 1 friet mayonaise, 1 frikandel speciaal, 1 mexicano met mayo en 1 gou-
lashkroket? We drinken hier graag een cola en een cola light bij.

6

4
Voor onze standaard garagedeursystemen is er aan de bovenzijde minimaal 19 centimeter nodig. Links en Rechts, vanaf 
de binnenzijde gezien, is er minimaal 10 centimeter nodig. Bij het vaststellen van deze afstanden is de inbouw van de 
motor meegenomen.

Wilt u een op maat gemaakte garagedeur, dan beschikken wij over een systeem waarvoor er geen
boven- of zijruimte nodig is.

John de Wolf, Marcel Meeuwis, Sjaak Polak, Wim Kieft, Maurice Graef, Thijs Slegers, John Karelse en 
Regillio Vrede

 Roelof Luinge

Deuren, Vloeren, Keukens, Plafonds en schuifkasten

 12,60 euro

5

7

Sponsorvragen
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Handel en Wandel

a. Op de site van Handel en Wandel staat een promotiefilmpje waarin uitgelegd staat in welke 
stappen Handel en Wandel ervoor kan zorgen dat goederen verkocht worden via een online vei-
ling. Bij Handel en Wandel worden doorgaans 80% van de goederen verkocht op het moment dat 
ze voor het eerst aangeboden worden. Dit komt door de goede foto’s, de goede omschrijving en 
het juiste bedrag vanaf waar geboden kan worden. Toch zijn er altijd goederen die niet verkocht 
worden. Handel en Wandel heeft service hoog in het vaandel staan. Wat gebeurt er met de goede-
ren die niet verkocht worden? 

b. Wanneer was de kijkdag van Handel en Wandel Brabant voor de veiling die sloot op maandag 8 
december 2014?

JKB Transporttechniek
JKB produceert onder andere voorzetapparatuur voor in- en extern transport. Met voornamelijk 
hydraulische stenenklemmen en pallethaken in ons pakket leveren wij aan klanten in heel Neder-
land en ver daar buiten. Door ‘out of the box’ te denken staan wij graag voor u klaar, om nieuwe 
en bestaande problemen correct op te lossen. JKB Transporttechniek verkoopt ook verschillende 
occasions. Welke occasions zijn er op dit moment te koop?

Keistoer
Keistoer is een internet communicatiebureau. We verzorgen alles op gebied van nieuwe en in-
teractieve media. Van het ontwikkelen van een (actie)site en het implementeren van een e-mail 
marketing programma tot het uitvoeren van een usability onderzoek: met onze expertise komen 
we tot een resultaat waarop u én wij trots kunnen zijn. Sinds 2003 werken we vanuit Budel voor 
een groot aantal zeer uiteenlopende klanten. We zijn er trots op namen als RTL Nederland, Di-rect 
en de NTR tot onze klanten te mogen rekenen, maar zijn niet minder trots op de projecten die we 
voor MKB klanten uitvoeren. Een van de opdrachtgevers van Keistoer heeft als slogan ‘Een goed 
begin is het halve merk’. Welk bedrijf bedoelen we? 

   Korteweg Communicatie

MTR Grafimedia
De eigenaar van MTR Grafimedia is een fanatiek fietser. Hoeveel kilometer heeft ie (tot en met 9 
mei 2015) in clubverband gefietst?

   417 km

Sponsorvragen
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 donderdag 4 december 2014 tussen 10.00 en 16.00 uur

Het kavel mag nog één keer mee in de daarop volgende veiling. Het openingsbod wordt aangepast en de 
beschrijving wordt gewijzigd. Dit hoort bij de service van Handel en Wandel.

Heftruckklem met uitschuifbare lastarm    -    Heftruckklem + Lastarm 
Diverse nieuwe Linde vorkenborden   -     JKB Vorkversteller
Diverse nieuwe klemmen     -     Diverse gebruikte kranen
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13

14

Party- en Verhuurservice Jos Saes
Bij Jos Saes kan je alles bestellen om een gezellige middag met vrienden te beleven. Wat betaal 
je bij Party- en Verhuurservice Jos Saes voor onderstaande bestelling?

- Barbecuepakket 3 voor 20 personen 
- Koelvitrine
- Luxe feesttent (12x6 meter)
- 5 statafels
- 25 barkrukken
- Koelkast (groot)

  976,25 euro

Rubcoat
Rubcoat B.V. is gespecialiseerd in behoud, bescherming en behandeling van klimaatruimten 
die speciale behandeling vereisen. Wij beschikken over een meer dan 20 jarenlange ervaring 
op dit specifieke gebied en zijn toonaangevend in de diverse toegepaste technieken. U kunt er 
dan ook op vertrouwen dat wij een bevredigende oplossing kunnen bieden voor elk willekeurig 
probleem. Rubcoat is sponsor bij verschillende verenigingen in Cranendonck. Zo ook sv Budel. 
We hangen daar rondom het hoofdveld. Welk nummer heeft het bord van Rubcoat, als je ervan 
uit gaat dat de telling begint in de hoek waar je binnen komt (Bord: Bakkerij Rooijmans) bij 
nummer 1, en de nummering bij sv Budel tegen de klok in gaat? 

  Bord nummer 63

Van Hunsel en Govers
a. Bij van Hunsel en Govers in Budel kan je terecht voor verzekeringen en hypotheken. Daar-
naast is de Regiobank bij van Hunsel en Govers gevestigd. Op de website van ‘Van Hunsel en 
Govers’ is veel informatie terug te vinden over de beschikbare diensten.  Op de site staan de 
meest actuele rentepercentages duidelijk voor de klant in beeld gebracht. Wat is momenteel 
het laagste rentepercentage van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie voor 10 
jaar vast en wie biedt dit rentepercentage aan?

  Woonfonds Voordeellijn (2,24%)

b. Wat is het verschil in percentage met de stand van vorig jaar?

  Vorig jaar was het percentage 3,0%. Het verschil is dus 0,76%.
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Vlassak

a. Vlassak BV heeft verschillende werkmaatschappijen. Welke zijn dit?

b. Een mooi project in de eigen gemeente is natuurlijk de realisatie van het gemeentehuis. Op wel-
ke datum verhuisde de ambtenaren van hun tijdelijke huisvesting in Soerendonk terug naar het 
door Vlassak BV schitterend gerenoveerde pand aan het Capucijnerplein?

We love Ties
We Love Ties is een concept van Rooymans Neckwear; de stropdassenspecialist met meer dan 40 jaar ervaring. 
In de voorbijgaande jaren is gebleken dat wat & hoe we het doen succesvol is mede dankzij een geweldig en 
professioneel team van ontwerpers, inkopers, salesmedewerkers, stylistes, webdesigners en expeditiemede-
werkers. Naast onze traditionele op maat gemaakte stropdassen en sjaals, presenteren de creatieve en en-
thousiaste ontwerpers van Rooymans Neckwear met We Love Ties creatieve en unieke ontwerpen die nergens 
anders verkrijgbaar zijn. Voor elke gelegenheid en voor iedere doelgroep. Omdat we onze artikelen zelf ont-
wikkelen is het mogelijk om een hoogstaande kwaliteit te leveren tegen een juiste en marktconforme prijs.

Op de website van We Love Ties vonden we de volgende producten. Wat kosten deze producten 
gezamenlijk?

  Aannemingmij - Betonbedrijf - Timmerbedrijf - Techniek en Bouw Budel

  17-10-2014 t/m 20-10-2014

  99,90 euro (158,90 euro is ook goed gerekend vanwege drie strikjes rechts).
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De geheime opdracht!

De geheime opdracht: Vorig jaar het razend spannende boodschappenspel, maar dit jaar hebben we iets 
compleet anders in petto voor de teams. 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. 

De opdracht van dit jaar is niet voor watjes en we hebben een fysiek sterk persoon nodig! 

Zorg ervoor dat je op het juiste tijdstip bij de Gymzaal in Budel-Dorplein bent met twee personen. Meer 
personen worden niet toegelaten. Van deze twee personen gaat er één de opdracht uitvoeren en mag 
één persoon hem assisteren en begeleiden.

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


