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De antwoorden van de vragen dienen te worden ingevuld in de witte kaders van het vragenboekje.
Wij kennen geen punten toe aan niet of slecht leesbare antwoorden!
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Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste manier inleveren dingen mee naar de 		
prijzen. Het ingevulde vragenboekje dient vanavond tussen 19.45 uur en 20.00 uur ingeleverd te
worden aan de bar van de Bonte Os in Budel. Zorg ervoor dat alle bladzijdes van het vragenboekje op
de juiste volgorde liggen. Stop de quiz terug in de envelop en plak deze dicht.
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Er zijn in deze quiz 12 categorieën. Te weten:
1. Verruim je muzikale Horizon
2. HAC dat maar geweten!
3. Spelletjes en Apps
4. Oldtimers en Motoren
5. Carnavalesk
6. Around the world
7. Ons mooie Cranendonck
8. Terug in de tijd
9. Hersenkrakers
10. Lekker Kuieren?
11. De geheime opdracht!
12. Sponsorvragen
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Per categorie zijn 50 punten te verdienen. Dit jaar is precies te zien hoeveel punten met een vraag te
behalen zijn. Antwoord (gedeeltelijk) fout? 0 punten voor die vraag. Ieder team mag een JOKER inzetten
op een van de categorieën. De punten die behaald zijn in deze categorie tellen dubbel. Geef op de
voorpagina van het vragenboekje aan op welke categorie jullie de joker inzetten.
Let op: Op Categorie 11 en 12 kan geen joker ingezet worden.
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De uitslag van Wejje gee ‘t 2016 wordt bekend gemaakt tijdens de gezelligste prijsuitreiking 		
van Cranendonck. Deze vindt plaats in Partycentrum Proost op zaterdag 09 april 2016 vanaf
20.00 uur, aansluitend aan de quiz.
Let op: Tijdens de prijsuitreiking kan je team nog bonuspunten halen!
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Deelname aan Wejje gee ‘t 2016 geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico. De organisatie kan
nimmer aansprakelijk gesteld worden van enige vorm van schade, letsel en/of diefstal. Over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd.

SUCCES ALLEMAAL!
Na de quiz start meteen de feestavond vanaf 20.00 uur.
De entree is gratis, ook voor personen die niet deelgenomen hebben aan de quiz.
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Sponsoren

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

KOELTECHNISCH BEDRIJF
‘‘AIRFLOW’’

ONDERHOUD & VERKOOP
MET BEHOUD VAN FABRIEKSGARANTIE!

WWW.AUTOVLASSAK.NL
B. V. HOUTSTRAAT 27, BUDEL
T: 0031 (0)495 491622
‘T INNE 26A ❆ BUDEL
T: 0495 493212 WWW.AIRFLOW.NL

Bloemsierkunst

Rutten

WWW.DRIEMANEVENTS.NL

■ DEUREN
■ VLOEREN

www.autoschadeschrurs.nl

Nieuwstraat 11
Tel. 0031 495 491288

■ KEUKENS

WWW.DRIEMANEVENTS.NL

■ PLAFONDS
■ SCHUIFKASTEN

www.ebm-afbouwmaterialen.nl

HANDEL & WANDEL
INBRENGVEILINGEN

HANDELWANDEL.COM

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

www.jossaes.nl

www.jkb-transporttechniek.nl

(Leerling) CNC verspaner
Taken: Programmeren en/of bedienen van CNC draai/frees machines
Functie eisen: Twee rechter handen en de bereidheid om te leren.
Service Monteur
Taken: Onderhoud en reparatie werkzaamheden aan laad- en lossystemen.
Functie eisen: Kennis van hydraulische systemen.

VALKENAARS

CAD tekenaar
Taken: Ontwerpen en uittekenen van onderdelen en complete machines.
Functie eisen: Kennis van het Solidworks 3D tekenpakket

ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATIEBURO

Werkvoorbereider
Taken: Als werkvoorbereider ben je de spil tussen de ontwerpafdeling en de
productie. Aan de hand van de uitgewerkte tekeningen en stuklijsten worden
de uit te voeren werkzaamheden ingepland.
Functie eisen: Analytisch denkvermogen. Kennis van ERP systemen is een pre.

WWW.VALKENAARS.NL

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

www.houben-reiniging.nl
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Verruim je muzikale Horizon

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

Welke artiest hoor je bij Intro 1:		

Earth, Wind & Fire
b.

Welke artiest hoor je bij Intro 2:		

Madonna
c.

Welke artiest hoor je bij Intro 3:		

Counting Crows
d.

Welke artiest hoor je bij Intro 4:		

Gerard Joling
e.

Welke artiest hoor je bij Intro 5:		

Dolly Dots
f.

Welke artiest hoor je bij Intro 6:		

Gipsy Kings
g.

Welke artiest hoor je bij Intro 7:		

Dua Lipa
h.

Welke artiest hoor je bij Intro 8:		

Freemasons ft. Bailey Tzuke
i.

Welke artiest hoor je bij Intro 9:		

Volumia
j.

Welke artiest hoor je bij Intro 10:		

Avicci

Welk liedje hoor je bij intro 1:

Boogy Wonderland
Welk liedje hoor je bij intro 2:

Hung Up
Welk liedje hoor je bij intro 3:

Big Yellow Taxi
Welk liedje hoor je bij intro 4:

Ik hou d’r zo van
Welk liedje hoor je bij intro 5:

She’s a liar
Welk liedje hoor je bij intro 6:

Bamboleo
Welk liedje hoor je bij intro 7:

Be the one
Welk liedje hoor je bij intro 8:

Uninvited
Welk liedje hoor je bij intro 9:

Blijf bij mij
Welk liedje hoor je bij intro 10:

The Nights
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a.		 We beginnen eenvoudig: Wekelijks is in HAC Weekblad een cartoon te vinden van Ragnar. Ragnar
			 tekent cartoons over actuele onderwerpen
ori Kattenbakmatvan HAC Weekblad. Echter heet
Adverspreidingsgebied
Gratiins het
			 de tekenaar niet echt Ragnar, maar is dat slechts een .v.
pseudoniem.
Hoe heet de tekenaar van deze
€9.99
t.w
			 cartoons? (1 punt)

Stijn Lodewyks
b.		 Uit welke edities (weeknummer en jaar) komen deze cartoons van Ragnar en over welk nieuwsfeit
			 gaan deze cartoons? (4 punten, 2 punten per goed antwoord)
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HAC dat maar geweten
3

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

Een cadeaubon van vijf euro te besteden bij HEMA Budel
b. Wejje gee ’t blijft natuurlijk een familiequiz voor jong en oud. Deze woordzoeker mag door de jongste
telg(en) van het team worden opgelost. Als bewijs ontvangen wij graag een foto van degene die deze
woordzoeker aan het oplossen is/zijn. De foto mag maximaal 5GB zijn en kan gemaild worden naar
info@wejjegeet.nl. (4 punten)
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c. Wat is het antwoord van de woordzoeker? (1 punt)

De Show Stelen

4

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

Kiek ‘s Hiej

7

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

Lieske Cox

5

Gerard Coenen

Evert Meijs

Marc Faes

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

Contractkorting voor 5 plaatsingen = 5% korting per plaatsing!
Week 18: 103x144 mm = 150 euro -5% = 142,50 euro
Week 19: 265x385 mm = 790 euro (* op deze prijzen gelden geen contractkortingen)
Week 21: 265x385 mm = 790 euro (* op deze prijzen gelden geen contractkortingen)
Week 21: Vakje voorpagina = 25 euro * 3 = 75 euro – 5% = 71,25 euro
Week 22: 157x192 mm = 300 euro -5% = 285 euro
Week 24: 157x192 mm = 300 euro -5% = 285 euro
Totaalbedrag = 2.363,75 euro

ps: Mocht een adverteerder deze order echt willen plaatsen is hij natuurlijk goedkoper uit, want HAC
Weekblad maakt graag een prijs op maat als er meerdere plaatsingen besproken worden!

risotto met tomaatjes
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www.woetzcranendonck.nl
Strijperdijk 9 · 6027RD · Soerendonk

witte chocolademousse met bosvruchten
€ 33,00

HAC dat maar geweten

In de Wereldkeuken worden gerechten uit diverse keukens
gepresenteerd.

U kiest zelf welke All You Can Eat formule het beste past bij uw avondje

Wilt u graag 2, 3 uur of langer
genieten13
en proeven van de heerlijke
WONEN IN DE GRENSSTREEK FEBRUARIuit.2016
PAGINA

2016

Lunch
Koffie
HAC Weekblad werkt ook met verschillende thema-pagina’s. Uit welke themapagina’s
Diner is hieronder een
Jong en oud is bij Etenswaard van harte welkom. Terwijl de volwasgerechten? Wilt u graag op een weekdag of in het weekend komen?
Alles is mogelijk! En voor kinderen van 3 t/m 11 jaar geldt een speciaal
tarief, zij betalen immers slechts €2 per levensjaar. Kijk voor meer informatie over de verschillende arrangementen op www.etenswaard.nl

n in
6 de Grensstreek
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senen
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de wereldse
gerechten, kunnen de kinderen zich
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de fijne huis en interieur!

MICHIELSHOF
AR G’OUDENDAG
& LEUKHUIS.BE
N VOOR JONG EN OUD
Michielsplein 3, 3930 Hamont-Achel

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

✔ feesten ✔ bruiloften ✔ koffietafels

✔ vergaderingen ✔ groepsarrangementen
n wij comfortabele serviceappartementen
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bij of midden in het centrum gesitueerd.
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speelhoek. Niet enkel is Etenswaard
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voor de ervaring
van live-cooking en
PAGINA 24
het vernieuwende
concept is het zeker een bezoekje De kinderen kunnen zich uitleven in de
waard.
speelhoek.

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

Wonen in de Grensstreek
& JUNIOR CHEF

Etenswaard is gelegen aan de Frans van Beststraat 17 in Valkens-

met een eerlijk en realistisch advies. Een woning (ver)kopen of
Koken samen 6 gangen
waard. Kijk voor meer info op www.etenswaard.nl en reserveren
voor u. reserveer nu via
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gebeurt. 7 AUGUSTUS
kan
online
of via tel.
0031
40 2230300.
de pagina van
PAGINA
25
www.lust-nu.nl
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voor ieder budget de meest passende oploshet water. Op onze website vindt u alle nodige informaMICHELIN PRO4 ENDURANCE
ast dragen we een eerlijk advies hoog in het
tie of loop even binnen! De receptioniste beantwoordt
EDITIE 2015 ONTVANGT U NU
dat vullen we aan met een goede en persoongraag al uw vragen!

MICHELIN PRO 4
ENDURANCE 2015
De 10 beste

KETTLER LIGBED

AFVOERREINIGER

Snel en
mileuvriendelijk uw
afvoer ontstoppen?
Dat kan vanaf nu
zonder chemicaliën,
alleen door druk en
compressie worden
zelfs hardnekkige versto
Wastafel of bad 10 cm
overloopopeningen me
ten, bus recht op de afv
duwen, de krachtige dr
weer schoon! Deze “Pu
afvoerbuizen.
Prijs; 16.95
titels
van

VOOR

189,-

Kinderpagina / Alles kids

Nou is het gedaan met de makkelijke vragen van HAC Weekblad. Hieronder zie je een aantal
artikelen
die in 2015 of 2016 in HAC Weekblad hebben gestaan. Bij elke titel ontbreekt een deel.
Welk €16.95
NORMAAL
OPRUIMING
GRATIS
TIJDELIJK EEN GRATIS
NU VOOR €14.95
woord vult de titel aan?
(5 punten, 1 punt per goed antwoord)
Zwembad De IJzeren Man is gelegen aan
de
MICHELIN
A1 BINNENBAND.
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MICHELIN
Profiteer nu nog van de laatste
een nieuwbouw, renovatie of een bestaande
Geurtsvenweg 1 in Weert. Voor alle informatie
surf MAAKT U KANS OP HET
OOK
opruimingsweken!
A1 BINNENer beroep gedaan worden op Rolcolux Top. Rolcolux
naarTop
www.zwembadweert.nl
is gelegen aan de Grootschoterweg 118A in
Nu voordelige badmode,
WINNEN VAN EEN ORIGINEEL
me keuze zonwering voor zowel binnen als Budel-Schoot.
BAND
lingerie
en
nachtmode
van
de
WWW.LEUKHUIS.BE
MICHELIN FIETSSHIRT!
verschillende modellen, WWW.LEUKHUIS.BE
kleuren, vormen,…
mooiste en beste merken!
n
van
een
afspraak
neemt
Paul
graag
de
tijd
aap€ 389.000,- Charmante, perfect onderhouden
€ 179.000,- Gezellige, halfvrijstaande volledig geehrijf
mogelijkheden
uit de
doekengarage,
te doen 4enslaapkamers
zo
villa met
dubbele
en
renoveerde woning met dubbele garage.
Laag
VERKRIJGBAAR
BIJ:
OP
=
OPRUIMING
2
en vooral het
mooiste
resultaat
te komen.
prachtige
veranda.
Perceel
1600 mEr.
beschrijf mogelijk. Perceel 450 m2.
CYCLEWEAR, RANDWEG-ZUID 15, 6021 PT BUDEL
BIJ
MARTINIQUE
tis een vrijblijvende
prijsoff
erte
aangevraagd
Gdv Vg Gvkr
Vv Wg
Wug
Stedenbouwkundige inlichtingen opgevraagd.
TEL: 0031 495 430949, WWW.CYCLEWEAR.EU
olux Top werkt
met- code
diverse
merken zoalsOP
o.a.
EPC 179
20150817-0001783190-1
VOORDEEL
381 code 20160109-0001824462-1
• Rolluiken EPC
• Luifels
eren Man beschikt over alle geschikte babyfaciAurora, Unilux, Heroal, Swela
en Tibelly, merBADMODE,
LINGERIE
• Veranda’s • Shutters
n zodat er met volle teugen genoten kan worden
heen de jaren hun kwaliteit
bewezen
EN reeds
NACHTMODE
• Overkappingen
s het baby- en peuterzwemmen.
door kan er ook steeds een langdurige garan• Windwering
worden.
• Terrasafscheidingen
Irislaan 7, 5595 EH Leende,
OPRUIMING BIJ
• Uitvalschermen
Telefoon 0031 40 2300913
MARTINIQUE LINGERIE
• Binnenzonwering,
etc.
www.nonosland.nl
16, BUDEL
p brengt binnenkort ookMARKT
de Rolluikwasser
nonosland@hetnet.nl
T: 0031
495 495086
de markt, een automatisch
wassysteem
dat
an worden op 95% van deWWW.MARTINIQUELINGERIE.NL
rolluiken. Dit sysVoor vakantiegangers en
al om de ontstane schimmels en hardnekkig
Zonwering en Rolluiken
ook perfect voor thuis!
e vervuiling te verwijderen zonder de rolluin demonteren. Rolcolux Top biedt dit systeem
Grootschoterweg 118a · Budel-Schoot · Tel. 0031 495 496411
eerpelt
• T: 011-525559
Kloosterstraat 10 bus 1 • 3910 Neerpelt • T: 011-525558
inatie met
een 3jarig onderhoudscontract.
50% KORTING OP
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Binnenspeeltuin
No-No’s Land
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PROGRESSIEVE GLAZEN

www.leukhuis.be
PROGRESSIEVE ZONNETUINGLAZEN BIJ AANKOOP
SCHERMEN
VAN EEN BRIL MET ONGEElke maandDONDERDAG
zet HAC
Weekblad
5 - VRIJDAG 6 - ZATERDAG 7 MEI
KLEURDE PROGRESSIEVE
NU MET
oghaag 29 • 3930 Hamont-Achel • T: samen
+32KORTING
(0)11 66 78 60met deze adverteerders
GLAZEN
n van di tot vr. 13u30 totCharles
19u,rechtza 10-17u • www.iparty.be
ht
de30%
10 beste aanbiedingen
TOT
VERKRIJGBAAR BIJ:

goudendag.be
Camilla toog

Camilla toog

0

Charles recht
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rmen!

ROUNDU
GEL

RUIMING

Specialist in
littertattoo’s 4
ballondecoratie!

Bianco toog
Bianco
toog

VERKRIJGBAAR BIJ:
DE VERFWINKEL
GENERAAL DEMPSEYLA
TEL: 0032 (0)11 64 19 2

50%

KORTING

Roundup gel
is een totale
onkruidbestrijder
om nauwkeurig
onkruid te verwijde
applicator raakt u
aan dat weg moe
planten aan te tas

NORMAAL €15.9

VERKRIJGBAAR BI
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HAC dat maar geweten

Natuurlijk is HAC Weekblad online te lezen, maar ook de papieren versie van de krant wordt goed gelezen.
HAC Weekblad
· VRIJDAG
5 FEBRUARI 2016
BIJLAGE PAGIN
Om te zien dat jullie allemaal ook het HAC Weekblad
goed
bewaren,
hebben we een aantal fragmenten uit
HAC Weekblad · VOETBALGIDS
2015-2016
PAGINA
10
‘bewaarnummers’
geknipt. We zouden graag
hebben
dat jullie dezelfde fragmenten uit de krant knippen
en hieronder opplakken. (8 punten,
4 punten per goed antwoord)
ZOEN

8

kal

“HET WORDT EEN MOOI SEI
MET LEUKE UITDAGINGEN!”

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

ROOD-WIT’67
CLUBINFORMATIE
POSTADRES:
Kees Kapperstraat 3 6023 CH Budel-Schoot
ADRES SPORTPARK:
Boszicht 230 6024 AP Budel-Dorplein
MAILADRES: info@roodwit67.nl
TEL. SPORTPARK: +31 495 519913
WEBSITE: www.roodwit67.nl

SPEELSCHEMA
THUIS 06-09 SPV
UIT

27-09 Racing Boys

THUIS 04-10 Olympia Boys

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

UIT

11-10 Helenaveen

14.30 uur

UIT

18-10 Egchel

14.30 uur

Vanaf
14 uur
Kindercarnaval

01-11 Vrij
UIT

SELECTIE ROODWIT’67

08-11 Griendtsveen

THUIS 15-11 SVVH
UIT

29-11 Neerkandia

14.30 uur
14.30 uur

THUIS 24-01 Eindse Boys

14.30 uur

31-01 Grashoek

THUIS 14-02 Racing Boys

maken dan in de 4e klasse. Dit jaar
valt het mee en hebben we eigenlijk
allemaal wedstrijden die in de buurt
liggen.’

UIT

21-02 Olympia Boys

Vanaf
14 uur
Kindercarnaval

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

THUIS 06-03 Helenaveen

14.30 uur

THUIS 13-03 Egchel

14.30 uur

Fragment uit de Voetbalgids

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

De voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat goed, al heeft Roost daar
vanwege vakantie weinig van meegekregen. ‘Ik ben er nog niet veel bij
geweest, maar ik ken natuurlijk alle
jongens wel. Alle nieuwkomers komen uit de eigen jeugd, behalve Dave
van Mierlo, maar die heeft ook al eerder bij ons gespeeld.’ Veel van deze
spelers hebben ook vorig seizoen al
met de selectie meegespeeld, want
de A1 was veel betrokken bij het eerste elftal. Met al deze nieuwe spelers
zijn er ook veel ervaren krachten van
het 2e elftal vertrokken naar een lager
team. ‘Ach, we weten niet veel van de
tegenstanders, we weten dat we een
leuke en goede groep hebben die elke
In het nieuwe voetbalseizoen treft week hun best gaat doen om er het
Rood Wit ‘67/Nystar vrij veel onbe- beste van te maken. Het wordt een
kende tegenstanders. In de 5e klasse mooi seizoen met leuke uitdagingen!’
E is er een mix van Brabantse- en Limburgse ploegen. ‘We kunnen
eigenlijk niet zoveel over
onze tegenstanders vertellen, enkel dat we de meesVOORSPE
Rood W
te teams niet kennen. We
it ‘67/Nyrs
LLING
promov
tar is vo
ee
moeten het toch zelf doen
rig seizo
ogen go rd, maar kan oo
en gek dit se
oien in de
en we hopen eigenlijk in
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we ook
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oreen
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bs erin?
all
We denk e Cranendon‘67/Nyrs
tar met
‘Inderdaad, vorig jaar
de sterk en dat Rood W
in
it
de subtop
verjongde
waren er uitwedstrijmoet ku
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nnen m
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eedraaien
.
veel te ver weg waren.
Voorspell
ing: 5e
In de 6e klasse moest
of 6e pl
aats.
je meer kilometers

14.30 uur
14.30 uur

13-12 SVSH

UIT

In onze vorige voetbalgids spraken
we met leider Jos Hendriks en leek
het erop alsof Rood Wit ’67/Nyrstar
een jaar voor spek en bonen zou deelnemen aan de competitie. Toch heeft
de KNVB op het laatste moment besloten om een ‘competitie-element’
toe te voegen. ‘Uiteindelijk zouden er
twee teams per competitie deelnemen aan de nacompetitie om te promoveren naar de 4e klasse. Daarvoor
moest er wel gewonnen worden van
een team dat dit seizoen actief was in
de 5e klasse.’ Uiteindelijk wist Rood
Wit ‘67/Nyrstar in de nacompetitie van
de eigen 6e klasse B de tweede plaats
te behalen, waardoor een verdere nacompetitie er niet in zat. ‘Het was wel
jammer, want we hadden natuurlijk
graag tegen sv Budel, Maarheeze en
FC Cranendonck gevoetbald in het
nieuwe seizoen’, aldus Roost.

14.30 uur

THUIS 06-12 ONDO
UIT

VERDEDIGERS (12):
Ward Bekkers
Jordy van Cranenbroek
Youri van Gils
Jelle van der Kruijs
Bart Matheeuwsen
Tim Ras
Robert Saanen
Mart Tunissen
Rick van Veldhoven
Michiel Verhoeven
Jelle Vrijdag
Frank van Weert
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13-09 Eindse Boys

THUIS 20-09 Grashoek
UIT

KEEPERS (2):
Frank van Hooff
Nick Roost

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

Vanaf
14 uur
Kindercarnaval

14.30 uur

10-04 SVVH

14.30 uur

THUIS 24-04 SVSH

14.30 uur

UIT
UIT

01-05 SPV

14.30 uur

UIT

08-05 ONDO

14.30 uur

THUIS 16-05 Neerkandia

14.30 uur

vrijdag 5 februari

het bitterbal

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

Fragment uit de Carnavalskrant

20-03 Vrij

THUIS 03-04 Griendtsveen

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

zondag 7 februari

biercantus

maandag 8 februari

café ut toeternietoe

woensdag 10 februari

haringhappen

maandag 8 februari
NIEUW (15):
hebben wij tussen 17
zaterdag 6 februari kinder carnavalsmiddag
dinsdag 9 februari
Dave van Mierlo (Lager elftal - Rood Wit ‘67/
en 19 uur een speciaal
“kleine voetjesbal”
carnafinale
carnavalvinyl
Nyrstar), Ward Bekkers, Lex Burghouwt, Jordy
carnavalsbuffet
van 14:00-17:00u
van Cranenbroek, Stefano Daoudi, Harm Derks,
Moa van Duin, Jelle van der Kruijs, Stijn Madou, Kerkstraat 3 · 6026 RT Maarheeze · 0031 495 843548 · www.Borgondia.nl
Dion Minkenberg, Tim Ras, Tom Ras, Tom Roost,
Robert Saanen en Michiel Verhoeven (allen
eigen jeugd)
Op carnavalszaterdag

10.11 uur: Kiekt nè z
de Reinde
10.00 uur: Optochtfe
Café Oke (
10.30 uur: Fruhsjopp
Café de B
11.00 uur: Koppienb
De Smeltk
14.00 uur: Kindercar
Café-Zaal
14.11 uur: Carnava
14.11 uur: Carnava
met aans
14.30 uur: Carnava
15.00 uur: Goud van
Zuiderpoo
16.00 uur: Kindermi
Partycent
19.00 uur: Bokken en
Café-Zaal
19.30 uur: Prijsuitrei
Heiknuut
19.33 uur: Lichtsto
20.00 uur: Prijsuitrei
Pintewipp
20.11 uur: Carnavals
Zaal de Po
20.00 uur: Carnavals
Café City B
20.11 uur: Biercantu
Borgondi
21.00 uur: Feest na d
Dorpshuis
21.11 uur: Optochtb
Heiknuut

M
14.00 uur: Kindercar
Café-Zaal
14.00 uur: Kindermi
Heiknuut
14.00 uur: Carnaval m
Café Oke (
14.00 uur: Carnava
14.11 uur: Carnava
14.11 uur: Kleine Vo
Borgondi
15.00 uur: Helemaal
Zuiderpoo
18.00 uur: Carnavals
Bar Danci
18.11 uur: Receptie J
Heiknuut
19.00 uur: Knalluhba
Café-Zaal
19.00 uur: Prijsuitrei
Partycent

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

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

Week 50, 2014
Artikel 1: Mijl van Mares wil toekomst veilig stellen
Artikel 2: Gat 1,7 miljoen dwingt tot aanpassing belastingen

VERKOOP

Maarheeze:

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

OPENINGSTIJDEN

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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-12.30 / 13.15-17.00
8.30-13.00
8.30-12.30 / 13.15-17.00
8.30-12.30 / 13.15-17.00
8.30-12.30 / 13.15-16.00

Budel-Dorplein:

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

Tot slot: Wat zijn de acht gouden redenen om zaken te doen met HAC Weekblad? (2 punten)
Voor het wassen, (chemisch) reinigen, leasen, persen,
herstellen en re-appliceren van (bedrijfs)kleding!

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

1. Creatieve advertentieopmaak, volledig naar wens, door een jong en fris team!
Bar · Markt 19 · 6021 CE Budel · T+31 495 491431
2. Creatief meedenkend met de klant, zodat het effectCityvan
uw reclamewerk optimaal is.

Gastel:

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

3. Goed bereikbaar, 5 dagen op 7 tijdens de kantooruren en 7/7 bereikbaar via e-mail naar info@hacweekblad.eu
4. Flexibele aanpak, alles is steeds bespreekbaar.
5. Wekelijks in ruim 21.250 brievenbussen (Hamont-Achel, Cranendonck, Neerpelt).
6. Volledig in kleur, zodat reclamewerk, maar ook nadere berichten en foto’s helemaal tot hun recht komen!
7. De scherpste prijs/kwaliteitsverhouding. Vaste prijs, inclusief kleur en eventuele opmaak!
8. Waterloos gedrukt op 100% gerecycleerd papier.

OP
r
Hamont:

De optocht van S
bruari 2016 om 1
lenstraat en gaa
gens komt de s
een stukje van d
Abdijstraat. Da
Kerkstraat, doo
zich ontbinden in

Neerpelt:

De Lichtstoet va
dag 07 februari
op de Toekomstl
volgt: Bermstraa
- Marktplein wersstraat - Hoe
- Heerstraat - C
Tassetstraat. De
Tassetstraat, waa
wagens af moet.
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Spelletjes en Apps
1

Niemand kan tegenwoordig nog zonder spelcomputer en/of telefoon. Spelletjes en apps hebben we
allemaal mee te maken. Terug naar de tijd dat het allemaal begon. Een van de grotere spellen van
tegenwoordig kent zijn oorsprong al vanuit vroeger. EA Sports produceert sinds jaar en dag een
populair voetbalspel: FIFA. Heel vroeger kon je nog kiezen of je ging zaalvoetballen of dat je op het veld
wilde spelen.
a 		 In welke editie van FIFA is de mogelijkheid tot zaalvoetballen verdwenen? (3 punten)

FIFA 99
b Welke voetballers sieren de cover van FIFA 16 in Frankrijk (3 punten)

Lionel Messi en Antoine Griezmann

2

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

Risk

3

Monopoly

Mens erger je niet

Kolonisten van
Catan

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

Scrollume

Jewelweed

Fraction Converter

Skitch
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Spelletjes en Apps
4

De jeugd speelt ook graag online spelletjes. Verschillende sites bieden dit gratis aan. Onderstaande
printscreens komen van spelletjes die op internet te vinden zijn. We horen graag hoe de onderstaande
online spelletjes heten (12 punten, 4 punten per goed antwoord)

Goudzoeker

Kussen op Kantoor

Bloons Player Pack 3
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Oldtimers en Motoren

De altijd drukbezochte Oldtimerbeurs in Hamont gaat ook in 2016 weer door en wel op zondag 24 april
2016. Vanwege het grote succes en de doorgemaakte groei vindt de beurs dit jaar plaats op een nieuwe,
grotere locatie in Budel. In het verleden werd deze Oldtimerbeurs ook al georganiseerd, maar sinds dit
jaar hebben Jos en Joey Saes de organisatie overgenomen. Genoeg redenen voor een aantal leuke vragen over ‘Oldtimers en Motoren’!

1

a. Laten we eenvoudig beginnen: Op welke locaties (straat en plaats) werd de Oltimerbeurs voorheen georganiseerd? (2 punten)
Keunenlaan 11, Hamont (editie 1 t/m 6)
Middenweg 10, Hamont (editie 7 t/m 10)
b Wat was de achternaam van de organiserende familie voordat Jos en Joey Saes dit van hun hebben
overgenomen? (2 punten)

Slegers

2

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

140e editie (maart/april 2016) op pagina 81
b. Nu jullie een beetje warm zijn, is het tijd voor wat meer diepgang. Onderstaande foto is een afbeelding van een oldtimer die vrijwel symmetrisch is. Welk merk bracht deze auto op de markt en wat was de
naam van de auto? (3 punten)

Zündapp Janus

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

Typhoon David B48
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Oldtimers en Motoren

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

Sparta Happy

4

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

Derby-Luxus 175 cc

6

K800

K400

Foto opdracht: Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar weer een leuke foto-opdracht. Maak een zo
mooi mogelijke foto van jullie team met een oldtimer. We willen graag een originele foto ontvangen
die helemaal in de stijl is van de oldtimer die jullie fotograferen. Eigenlijk een foto die we meteen kunnen vergroten en dan bij de Oldtimerbeurs een prachtig plekje kunnen geven. Gebruik alle attributen
die je voorhanden hebt om deze foto compleet af te maken.
Zorg ervoor dat deze foto (maximaal 5MB) voor vanavond 20.00 uur verstuurd is naar:
info@wejjegeet.nl. Onze nakijkcrew zal vanavond alle foto’s beoordelen en hier een winnaar uitkiezen.
Let op: Voor deze foto opdracht zijn 25 punten te verdienen. We wensen alle teams veel creativiteit en
succes toe!
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Carnavalesk

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

1

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

02 februari 1992
b. De eerste feestavonden, tegenwoordig ook wel bonte avonden genoemd, werden door de Muuzevangers niet in de Smeltkroes gehouden. In welk café werden deze gehouden? (3 punten)

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

Café Noord-Brabant
d. Wie is het onderstaande jeugdprinsenpaar van de Muuzevangers? (2 punten)

Prins Pim Donkers en Prinses Stefanie Gemmeke

2

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

13 januari 2007
b. Jos en Marjo hebben hun gasten onderscheiden met een prachtige medaille. Wat was de naam van
deze onderscheiding? (2 punten)

‘De orde van de tap’
c. Wie was de adjudant van Prins Jos en Prinses Marjo tijdens het carnavalsseizoen? (2 punten)

Will Kuppens

Carnavalesk
3

15

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

Sjoerd van Gils, Dirk van Helmond en Gijs van Hunsel
b. Wat was de artiestennaam van dit trio? (2 punten)

Komplieët Kierewiet

4

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

Boy Jansen (2006)
b. Bovenstaande prins heeft later ook nog een belangrijke rol vervuld voor prinsen na hem. Wat was de
belangrijkste functie van bovenstaande prins? (2 punten)

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

Editie 2013, pagina 51

5

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

Editie 2007, pagina 44
b. In de Roesdonker staan ieder jaar verschillende
grappen onder de noemer ‘ze zegge…’. Deze ‘ze
zegge…’ is geknipt uit een editie van de Roesdonker. Uit welke editie van de Roesdonker en op welke pagina is deze ‘ze zegge…’ te vinden? (4 punten)

Editie 2013, pagina 57

Carnavalesk
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c. In Gastel wordt er elk jaar veel tijd en energie gestoken in de opmaak van ‘De Pintewipper’. Onderstaande strip staat in een van de Pintewippers van ons archief. Uit welke editie van de Pintewipper en op
welke pagina is deze strip te vinden? (4 punten)

Editie 2013, pagina 26
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Around the world
1

Niet alleen in Nederland worden er in de komende weken belangrijke wedstrijden gevoetbald. In
verschillende landen is het einde van de competitie
in zicht. De meeste wedstrijden zijn inmiddels uitverkocht, waardoor een groep vrienden uit Cranendonck besluit om in een competitie te gaan kijken
waar de competitie nog niet afgelopen is. Ze willen
er eigenlijk een leuk weekend van maken in een
mooie en groene omgeving. Uiteindelijk hebben
ze een mooie club gevonden die voetbalt in een
prachtige omgeving!
a. Hoe heet de club die in dit stadion voetbalt? (10
punten)

Tromsø IL (Tromsø Idrettslag is ook goed)
b. De vriendengroep kiest voor de thuiswedstrijd van
deze club tegen de regerend landskampioen. Op welke datum wordt deze wedstrijd afgewerkt? (3 punten)

21 april 2016
c. Hoe heet de competitie waar deze voetbalclub in
actief is? (2 punten)

Tippeligaen

2

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

Klein Bonaire

Montserrat

Porto Rico

Barbados

Jamaica
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Around the world

Elk land heeft zijn eigen volkslied en zijn eigen vlag. Geef op onderstaande vragen antwoord door de
vlag van het land te tekenen in het antwoordvak.

3

a. Bij een Nederlandse voetbalclub is er een keeper die met
409 competitiewedstrijden in de Eredivisie voor deze vereniging recordhouder is. De laatste keer dat deze club Europees Voetbal speelde, werd het al vroegtijdig uitgeschakeld. Uit welk land kwam de voetbalclub die een verder
Europees avontuur voor de eerdergenoemde Nederlandse
club voorkwam? (2 punten)
b. Ergens ter wereld ligt een land dat bijna de helft van het continent beslaat waarop het gevestigd is. Op het Zuidelijkste punt
van dit land kan je de grens oversteken naar een ander land
dat qua oppervlakte een heel stuk kleiner is en dat voor slechts
1,5% uit water bestaat. Welk land bedoelen we? (2 punten)

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

4

FC Utrecht verloor in 2013 van
FC Differdange 03 uit Luxemburg

Ten zuiden van Brazilië ligt Uruguay

Canada

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

Pula, Kroatie

5

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

Het racecircuit van Spa Francorchamps (Belgie)

Het racecircuit van Suzuka International
Racing Course (Japan)

Ons mooie Cranendonck
1
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Cranendonck kent zes prachtige dorpskernen. Hieronder staan twee borden. Het ene bord verwelkomt
je in Maarheeze en het andere bord laat zien dat je Soerendonk hebt verlaten.
a. In welke straat staat het bord dat je welkom heet in
Maarheeze? (3 punten)

Kamersven

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

De Branten

2

Cranendonck is ook een echt fietsdorp. Recreatieve fietsers komen geregeld door de verschillende
Cranendonckse kernen. Om deze gasten op weg te helpen staan er vrijwel overal in onze gemeente rood-witte ‘paddenstoelen’ met informatie voor de fietsers. Ga op zoek naar ANWB-Paddenstoel
00394/002 en vul onderstaande antwoorden in.
a. In welke dorpskern kan je deze paddenstoel van de ANWB vinden? (2 punten)

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

Gastel

-.........................................................................................................................................................................

Budel

1,6 km.............................................................................................................................................................

Valkenswaard 12 km..............................................................................................................................................................
Weert

13 km..............................................................................................................................................................

Soerendonk

2,9 km.............................................................................................................................................................

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

3

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

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

Maarheeze

4

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

26 t/m 31 juli 2016
b. Iedereen moet een keer op het terrein van de Motoballvereniging geweest zijn. Omdat MBV Budel de
enige Nederlandse club is, staat op de ‘dug-out’ van de gasten in verschillende talen uitgelegd dat deze
dug-out voor de bezoekers is. In hoeveel talen staat dit op de dug-out? (3 punten)

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

Nederlands, Russisch, Wit-Russisch, Oekraïens, Frans, Duits en Litouws.
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a. VV Maarheeze heeft tal van sponsoren die dan als tegenprestatie een mooi bord hebben hangen rondom het hoofdveld van de club die in het oranje-zwart speelt. Wat zijn de drie sponsoren die in Maarheeze hun sponsorbord aan de tribune hebben hangen? (3 punten)

Hekwerk en Montagebedrijf Mulder
Damen Beletteringen
Autoservice Mares
b. Tussen de dug-outs van het hoofdveld van FC Cranendonck hangen een aantal borden. Slechts een
bord is gesponsord door een Cranendoncks café. Welke goedlopende kroeg hangt tussen de twee dugouts bij FC Cranendonck? (2 punten)

Café Quincy
c. Ook sv Budel heeft verschillende sponsoren rondom het hoofdveld. Slechts een van de sponsoren is afkomstig uit Leende. Onder welke naam staat dit bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? (2 punten)

Autobedrijf Roothans V.O.F.

6
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De raadsleden van Cranendonck blijven het hoogste orgaan en het is ons inmiddels wel bekend (na
vorig jaar) dat nog niet alle raadsleden even duidelijk zijn bij de verschillende deelnemers van Wejje gee
‘t. Tijdens raadsvergaderingen zitten alle raadsleden op een vaste plek in de raadszaal. Handig toch?
Onderstaand ziet u de cirkel met de 23 plekken die de raadszaal biedt. Geef aan wie op welk nummer zit
bij de raadsvergaderingen in Cranendonck (9 punten, 1 punt aftrek per fout antwoord)

Raadsleden:
1. Andre Oud
2. Judith Blaauw
3. Karel Boonen
4. Ton Dijkmans
5. Koen van Laarhoven
6. Erica de Graef
7. Marie Beenackers
8. Frits van der Wiel
9. Sjaak den Breejen
10. Jordy Drieman
11. Frans Kuppens (wethouder)
12. Jan van Tulden (wethouder)
13. Carola Meuwissen (wethouder)

14. Noud van Leeuwen
15. Janneke van Happen
16. Ad van der Weiden
17. Marjan Kleine
18. Leonie Bruggink
19. Jos Derks
20. Patrick Beerten
21. Carry van Rooij
22. Martien Belien
23. Lege stoel, hier zit niemand.

Terug in de tijd
1

22

Onderstaand zie je een plattegrond van Budel van een flink aantal jaren geleden. Op deze plattegrond zijn
verschillende straten en wijken nog niet zichtbaar, omdat daar op dat moment nog geen huizen stonden.
Er ontbreken complete woonwijken. Een van deze wijken is ‘Midbuul’, de vogeltjeswijk. Zorg ervoor dat op
onderstaande tekening de vogeltjeswijk weer toegevoegd wordt aan de kaart van Budel. (10 punten)

Terug in de tijd
2
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BZK Budel bestaat al sinds jaar en dag en in 2016 doen er nog altijd 11 verenigingen mee aan deze zaalvoetbalcompetitie. In het verleden werden de wedstrijden afgewerkt in de Schulp, maar nadat de bouw
van de Zuiderpoort afgerond was, is ook deze vereniging overgestapt op de nieuwe sporthal in Budel.
a. Wat was de laatste competitiewedstrijd die gespeeld werd in de Schulp? (4 punten)

ABC Hekwerk – Schilderwerken Budel
b. Wat was de eindstand van deze wedstrijd? (2 punten)

3-2
c. Noem drie spelers die tijdens deze laatste wedstrijd in de Schulp bij een van de twee teams op het
wedstrijdformulier stonden. Tip: Er stonden 12 spelers op het wedstrijdformulier! (6 punten, 2 punten per goed
gegeven antwoord)

ABC Hekwerk: M. Tunissen, N. v Tongerloo, F. v Gennip, M. Kwanten, H. v Hooff, A. Viana, W. Hegge
Schilderwerken Budel: M. te Raaij, S. te Raaij, J. Duisters, W. v Gogh, J. Neeskens

3

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

sv Budel – Sint-Michielsgestel
b. In welke Brabantse plaats werd deze belangrijke wedstrijd gespeeld? (2 punten)

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

3 - 1, doelpunten van James Thomas, William Hoeymans en Marc Brouns.

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

Bovenste rij v.l.n.r. Piet van den Boomen, Erik de Laat, Jeroen Derks, Paul van Leeuwen,
Frank de Louw en Marc Brouns. Onderste rij v.l.n.r. Ruben Walravens, Leo Vos, Patrick
Spee, William Hoeymans en James Thomas.

4

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

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

06 juli 1891, Ulestraten (Limburg)
c. Voor al zijn verdiensten is dokter Visschers ook gehuldigd als ereburger van de gemeente Budel. Wat
waren de kleuren van het erelint? (3 punten)

Geel en Blauw

5

Vroeger werd er nog dialect gesproken in Budel. Het is helaas steeds minder vaak hoorbaar op school of bij de
verschillende verenigingen. Vandaar dat we toch het Budelse dialect graag willen verbeteren en opfrissen bij onze
deelnemers. 4 woorden dienen vertaald te worden in het Budels volgens de spelwijze van het ‘blauwe boekje’ en
daarna dienen 4 woorden vertaald te worden in het Nederlands. (8 punten, 1 punt per goed antwoord)
a. Deuk........................................ buts
b. Accordeon............................ hoemtètè
c. Kort gensneden stro......... heksel
d. gevaarlijk............................... leenk
e. leweit....................................... lawaai
f. litse............................................ bretels
g. rieëp........................................ hoepel
h. turnao..................................... daarna

Hersenkrakers
1
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Iedereen kent het wel, zo nu en dan is het tijd om eens iets te veranderen, bij te bouwen, af te breken
of gewoon goed op te ruimen. Afval kan dan naar de milieustraat in Maarheeze. Een inwoner van Cranendonck gaat met zijn aanhanger naar Maarheeze. Deze aanhanger 351cm x 185 cm x 30 cm en wordt
helemaal volgegooid met snoeihout van de tuin. De hoogte van de aanhanger is voor 60 cm benut.
a. De inwoner heeft een briefje van 10 euro en een briefje van 5 euro bij. Hoe hoog is de rekening en gaat
hij hiermee de rekening aan de poort van de Milieustraat kunnen voldoen? (3 punten)

De kosten zijn 12 euro, dus hij zou de rekening kunnen voldoen,
maar je moet bij de Milieustraat pinnen dus het antwoord is nee.
b. Eenmaal aangekomen bij de Milieustraat moet je zelf het afval deponeren in de juiste container. Wat is
het nummer van de plek waar het snoeihout van deze inwoner neergelegd kan worden? (2 punten)

Nummer 14

2

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

5.629 euro

Herman heeft vorige maand zijn auto (Seat Ibiza) geparkeerd op de parkeerplaats bij zijn werk.
Hierbij zag Herman de heftruck over het hoofd en reed tegen de heftruck aan. Een flinke schade
aan de rechter zijkant van de auto tot gevolg. Herman bracht daarop zijn auto naar Autoschade
Schrurs voor het maken van een schadecalculatie en reparatie van zijn auto.

3

a. Ga naar Autoschade Schrurs waar je de schade aan de auto kunt bekijken. Het gaat om de schade aan
de rechter zijkant van de auto. Maak een inschatting van het schadebedrag (incl. BTW) aan de auto van
Herman, waarbij je geen rekening hoef te houden met de dagwaarde van de auto. Je mag hierbij uit gaan
van een uurtarief van EUR 65,- per uur (excl. BTW). (10 punten, je mag er 50 euro vanaf zitten. Per volgende 50 euro
wordt 1 punt in mindering gebracht tot een maximum van 0 punten)

2.279,77 euro

Hersenkrakers
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b. Stel dat de schade aan de auto wordt bepaald op een bedrag van EUR 3245,18 incl. BTW. De auto is all
risk verzekerd en heeft een eigen risico van EUR 150,- op casco schades. Wat is het bedrag dat Herman in
totaal krijgt uitgekeerd vanuit de verzekeraar? (5 punten)

3.095,18 euro
c. Welk bedrag dient hij dan aan Autoschade Schrurs te betalen? (5 punten, je mag er 10 euro vanaf zitten. Per
volgende 10 euro wordt 1 punt in indering gebracht met een maximum van 0 punten)

2.785,66 euro

4

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

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

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

G–J–B–D–F–A–E–H–C-I

5

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

73894

Lekker Kuieren

27

Elk team mag weer een rondje gaan kuieren, maar ook dit keer zit er weer een addertje onder het spreekwoordelijke gras. Vertrek dus op tijd, zodat je kans maakt op de maximale 50 punten die te behalen zijn in
deze categorie. Allereerst stuur je twee personen van je groep naar de locatie in Cranendonck waar onderstaand bord hangt.

Een van de deelnemers gaat alle opdracht en op het parcours uitvoeren en de andere gaat deze verrichtingen
filmen. Omdat wij geen beginners zijn, gaan we het parcours afleggen zoals dat bedoeld is voor gevorderden.
De stukjes tussen de verschillende opdrachten hoeven niet gefilmd te worden, al mag dit natuurlijk wel. Uiteindelijk moeten al deze filmpjes gemonteerd worden tot één video die bij ons aangeleverd moet worden. Ga
dit filmpje niet mailen, maar post het op de tijdlijn van onze Facebookpagina. Like je deze pagina nog niet?
Doe dat dan gelijk even!
Onze jury gaat voor deze opdracht 50 punten verdelen. Zij weten exact welke oefeningen er uitgezet zijn en zullen
de uitvoering van de filmpjes controleren. Hiervoor zijn 32 punten te verdienen. Voor de creativiteit van jullie inzending kan dan nog eens maximaal 18 punten gegeven worden. Dit maakt dus een totaal van maximaal 50 punten
als alle opdrachten goed uitgevoerd zijn en als er een hele creatieve inzending op onze tijdlijn staat. Zorg ervoor dat
de video voor 20.00 uur vanavond op de tijdlijn geüpload is.
Wees sportief, creatief en heel veel succes!

De geheime opdracht!

28

Ook dit jaar staat er weer een spectaculaire geheime opdracht op het programma. Na het ‘boodschappenspel’
(2014) en het ‘apenkooien’ (2015) gaan we dit jaar nog een stapje verder in de moeilijkheidsgraad. Dit blad
hoeft niet meegenomen te worden, maar de cryptische omschrijving kan er wellicht voor zorgen dat je de
juiste persoon stuurt naar de afgesproken locatie.

‘Rechts is links en links is rechts’
Zorg ervoor dat je op het juiste tijdstip aan het einde van de Gebr. Looijmanslaan in Budel-Dorplein bent met
een man en vrouw uit je team. Meer personen worden niet toegelaten en twee mannen of twee vrouwen is
eveneens niet de bedoeling. Deze twee personen moeten samen zorgen voor een goed verloop van de geheime opdracht. (50 punten)
Teamnummer:

Tijdstip:

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

Sponsorvragen
1
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Aben & Slag

a. Wat zijn de kenmerken van de dienstverlening van Aben & Slag Advocaten? (2 punten)

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

Woensdag

2

Account Adviesgroep

Johan, Peter en René Vos maken deel uit van de Buulse Blèèrköp, de cabaretgroep die een musical
maakt over het leven van Junt.
a. Op welke datum vindt de première plaats? (1 punt)

15 december 2017
b. Wat is de officiële website voor deze musical? (2 punten)

www.junt-de-mjoezikal.nl

3

Airflow

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

http://www.airflow.nl/Contact

4

Auto Vlassak

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

APK Actie: Plan uw APK bij Bosch Car Service en win 1 van de 10 auto’s ter waarde van 10.000
euro!

5

Autoschade Schrurs

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

Wit

Sponsorvragen
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Bloemsierkunst Rutten

Wanneer is Bloemsierkunst Rutten opgericht? (2 punten)

1988

7

Drieman Events

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

02, 03 en 04 mei 2016
b. Voor welke leeftijdscategorie worden ‘De Rebelletjes’ georganiseerd? (1 punt)

De Rebelletjes zijn voor jongens en meisjes die geboren zijn tussen 2002 en 2009.

8

EBM

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

Doordat corrosie vorming optreedt, dit komt doordat het staal uitdampt op het RvS staal.

9

Ferrum

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

Doordat corrosie vorming optreedt, dit komt doordat het staal uitdampt op het RvS staal.

10

FullHouse Fulfilment

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

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

PSV – Heracles Almelo op 20 februari 2016
c. FullHouse Fulfilment is een nieuw bedrijf dat pas sinds kort bestaat. De directeur die achter dit bedrijf
schuilgaat zal niet iedereen kennen. Wie is de directeur van FullHouse Fulfilment? (1 punt)

Milan te Raaij

Sponsorvragen
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Handel en Wandel

Bij Handel en Wandel kan vanalles gekocht worden via veilingen, maar er zijn ook zaken die regulier in
de verkoop staan. Het gaat dan om een woonhuis en om het bedrijfspand. Daar gaan de vragen over,
want na vorig jaar weet iedereen natuurlijk wat Handel en Wandel doet.
a. Hoe laat is het in de keuken op de Bergbosweg 9 in Budel op de foto’s van het huis? (2 punten)

10.03 (antwoorden tussen 10.01 en 10.04 zijn goed)
b. Vanaf wanneer wordt het bedrijfspand aan ’t Inne 11 aangeboden op de site van de makelaar? (2 punten)

Vanaf maandag 02 juni 2014

12

Houben Reiniging

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

01 mei 1980

13

JKB Transporttechniek

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

Budel en Nieuwegein
b. JKB Transsporttechniek heeft sinds medio vorig jaar een nieuwe website. Op welke datum is het persbericht gepubliceerd dat bericht over de nieuwe website? (1 punt)

30 juli 2015

14

Keistoer

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

Arkanoid Arkanoid

15

Multi-Service

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

2004

Sponsorvragen
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Party- en Verhuurservice Jos Saes

Marjo Saes houdt zich bezig met ballondecoraties. Hoeveel ballonnen zijn er gebruikt in deze
decoratie? (2 punten)

223 ballonnen (222 gewone en 1 folieballon)

17

Partycentrum Proost

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

Actieprijs: 30 euro!
b. Op welke datum komen de Candyman naar
Proost? (1 punt)

Donderdag 05 mei 2016

18

Van Hunsel en Govers

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

72
b. Is het bij van Hunsel & Govers ook mogelijk om hypotheken van Rabobank af te sluiten? (1 punt)

Ja, dat kan gewoon.

19

We love Ties

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

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

Bas Glasny

