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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!

2

Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste manier inleveren dingen mee naar de 		
prijzen. Het ingevulde vragenboekje dient vanavond tussen 19.45 uur en 20.00 uur ingeleverd te
worden aan de bar van de Bonte Os in Budel. Zorg ervoor dat alle bladzijdes van het vragenboekje op
de juiste volgorde liggen. Stop de quiz terug in de envelop en plak deze dicht.

3

Er zijn ook dit jaar weer 12 categorieën in Wejje gee ‘t:
1. Knopen
2. Historiek
3. HAC alles maar gelezen
4. Joeptjoep
5. Ingewikkeld
6. Sporting Cranendonck
7. Automotive
8. Buitenkans
9. De hits van Horizon
10. Lekker kuieren
11. De geheime opdracht
12. Natafelen

4

Per categorie zijn 50 punten te verdienen. In totaal zijn er dus 600 punten te verdienen bij Wejje gee ‘t.
Ook dit jaar is precies te zien hoeveel punten bij een vraag te behalen zijn. Antwoord (gedeeltelijk) fout?
Dan krijg je helaas geen punten voor deze vraag.

5

Ieder team mag een JOKER inzetten op een van de categorieën. De punten die behaald zijn in deze
categorie tellen dubbel. Geef op de voorpagina van het vragenboekje aan op welke categorie jullie de
joker inzetten. Schrijf dit ergens op de voordeur, want dit wordt nog wel eens vergeten.

6

De uitslag van Wejje gee ‘t 2019 wordt bekend gemaakt tijdens de gezelligste prijsuitreiking van
Cranendonck. Deze vindt plaats in Partycentrum Proost op zaterdag 23 maart 2019 vanaf 21.00 uur.
We zouden het leuk vinden als alle teams zo compleet mogelijk aanwezig zijn. We hopen met het
nakijkteam om 23.30 uur klaar te zijn om op het grote podium de uitslag bekend te maken. En.... Dit
jaar worden alle teams genoemd tijdens de prijsuitreiking!

7

Last but not least: Deelname aan Wejje gee ‘t 2019 geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico.
Houd je dus aan alle regels die normaal ook gelden in Cranendonck. Negeer geen verkeersborden, rijdt
niet te snel, zorg voor verlichting op je fiets en probeer overlast voor niet-deelnemers zoveel mogelijk
te voorkomen. De organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden van enige vorm van schade,
letsel en/of diefstal. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Sponsoren

3

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

Hét weekblad voor Cranendonck, Hamont-Achel en Pelt
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Knopen

Het eerste hoofdstuk van Wejje gee ‘t 2019 biedt meteen aanknopingspunten voor de
overwinning. Begin zoals elk jaar weer met het lezen van pagina 2 van het quizboek en knoop
deze opmerkingen goed in je oren. Mocht je een vraag even niet weten, maak dan een knoop in
je zakdoek om niet te vergeten dat je daar nog naar moet kijken later op deze middag. Een goed
begin is het halve werk, je moet scherp zijn vanaf het begin en zorg dat je niet in de knoop komt te
zitten...

1

Op onderstaande afbeeldingen zie je zes Nederlandse knooppunten. Welke twee snelwegen worden
door deze knooppunten verbonden en wat is de naam van het knooppunt?
(24 punten, 2 punten per goed antwoord)

2

A.

B.

C.

Snelwegen: A1/A28

Snelwegen: A7 / A32

Snelwegen: A17 / A59

Knooppunt: Hoevelaken

Knooppunt: Heerenveen

Knooppunt: Noordhoek

D.

E.

F.

Snelwegen: A76 / A79

Snelwegen: A9 / A2000

Snelwegen: A27 / A58

Knooppunt: Kunderberg

Knooppunt: Rottepolderplein

Knooppunt: St. Annabosch

In een touw kan je ook een mooie knoop leggen. Hiernaast heeft de
organisatie van Wejje gee ‘t een mooie knoop gelegd. Wat is de naam
van de knoop die hiernaast is afgebeeld? (2 punten)

Timmersteek

5

Knopen
3

4

Een rotonde is een plek waar verschillende wegen bij elkaar komen. Eigenlijk is een rotonde dus ook een
middel om verschillende wegen aan elkaar te ‘knopen’. In Cranendonck zijn er verschillende rotondes
geadopteerd door ondernemers uit onze gemeente. Welke ondernemers zijn de adoptant van
onderstaande rotondes? (12 punten, 3 punten per goed antwoord)

A.

B.

Ondernemer: Forma Verde

Ondernemer: Rens Tuinen

C.

D.

Ondernemer: Jorine’s Theetuin

Ondernemer: Tuincentrum Berkenhof

Sponsorvraag: Stropdassen moeten ook geknoopt worden. En

als je een nieuwe stropdas nodig hebt? Dan ga je natuurlijk naar
We Love Ties. Anno 2013 is Rooymans Neckwear nog altijd een
familiebedrijf, maar nu met de tweede generatie aan het roer. Zoon
en dochter Patriek en Pasquale Rooymans hebben het bedrijf
doorontwikkeld tot een moderne, flexibele organisatie die ook
buiten de landsgrenzen actief is. Het idee: voor elke doelgroep en
voor elke gelegenheid een passende, moderne stropdas. Welke
vier mannelijke modellen, afkomstig uit Cranendonck, staan met
foto op het Instagram account van We Love Ties? (4 punten, 1 punt per goed antwoord)

1.
2.
3.
4.

Stijn Beerten
Tommy van den Dungen
Teun Lammers
Joep Timmermans

Knopen
5

6

Bij onderstaande tekening missen we nog enkele lijnen om te zien wat er nou te zien is op de tekening.
Wel zijn er verschillende aanknopingspunten zichtbaar op deze tekening.

Lijntjes verbinden + Inkleuren

a.

Knoop de lijntjes in de juiste volgorde aan elkaar. Wat is er te zien op de afbeelding? (2 punten)

Een piraat
b.

Ook dit jaar proberen we weer een leuke quiz te zijn voor oud én jong. Als de lijntjes goed
getrokken zijn, ontstaat er een kleurplaat. Wellicht een leuke opdracht voor een van de jongste
deelnemers van je team om deze mooi in te kleuren! (6 punten)

7

Historiek

Ook dit jaar hebben we de hulp gekregen van de Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’.
Deze vereniging verzamelt al meer dan zestig jaar bijvoorbeeld stamboomgegevens, historische
foto’s, huis- en monumenteninformatie, archeologie, en dergelijke. In de heemkamers in het
historische Schepenhuis aan de Markt in Budel kunt u deze gegevens tijdens openstelling inzien
en wordt u geholpen met uw vragen. Welkom! Kijk voor meer informatie op de website of neem
een abonnement op het heemkundig tijdschrift Aa-kroniek voor Budel, Maarheeze, Soerendonk
c.a. Via deze weg willen we ‘De Baronie van Cranendonck’ nogmaals bedanken voor hun inzet.

1

Hieronder staan vijf foto’s van boerderijen/woningen in Budel. Welk adres hoort bij welke
boerderij/woning? (15 punten, 3 punten per goed antwoord)

A.

B.

C.

D.
A: Broekkant 54
B: Kerkstraat 11 - 13
C: Maarheezerweg 35
D: Marktstraat 10

E.

E: Willem de Zwijgerstraat 27

8

Historiek
2

Voordat iedereen zijn of haar route ging navigeren met zijn mobiele telefoon, werd er door de gemeente
met enige regelmaat een plattegrond uitgegeven. Rondom deze plattegrond stonden dan lokale
ondernemers die hierbij hun advertentie plaatsten. Helaas zijn de advertenties niet helemaal leesbaar.
Beantwoord de vragen over de onderstaande advertenties.
a.
b.

3

Welke winkel is momenteel gevestigd op de locatie van het Texaco-Service-Station? (2 punten)
Welke slogan staat er onder de groene vlek bij de advertentie van G. Neeskens Slagerij? (2 punten)

A.

B.

PEDE Budel

Wat Neeskens snijdt, is kwaliteit!

Cranendonck is uniek in Nederland omdat het grondgebied van
de gemeente geheel is omgeven door historische grenspalen.
Aan de Cranendonckse kant staat een bijzonder type grenspaal
zoals hiernaast afgebeeld.
a.

Welke instantie werd door deze grenspalen
vertegenwoordigd? (2 punten)

De admiraliteit van de Maas (Maze, Mase zijn ook goed)
b.

In welk jaar werden de grenspalen geplaatst?
(2 punten, je mag er 10 jaar vanaf zitten)

In 1662
c.

Er staan nog vier originele palen van dit type. Waar staan ze?
(8 punten, 2 per goed antwoord)

1.
2.
3.
4.
d.

Asbroekweg, Budel
d’n Ezel (Bergbosweg), Budel
Stationsweg, Budel-Schoot
Meemortel, Budel
Een grenspaal is later vernieuwd. Wat is er onjuist aan de
afbeelding op de paal van dit type die nieuw werd
vervaardigd? (2 punten)

De leeuw van de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden
mist de zeven pijlen in zijn klauw (Locatie: Zwarteweg)

9

Historiek
4

Dit jaar werd Roland van Kessel geinstalleerd als nieuwe burgemeester van Cranendonck. Onderstaande
foto is van een soortgelijke gebeurtenis, alleen dan ergens lang gelden. Bij de installatie van een van de
voorgangers van Roland van Kessel is onderstaande foto gemaakt.

1.
a.

8.

9. 10. 11. 12. 13.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

In welk jaar is deze foto gemaakt? (4 punten)

1927
b.

Op deze foto staan 13 mannen. Negen raadsleden, twee wethouders, een gemeentesecretaris en
de burgemeester. Wie zijn er te zien op deze foto? LET OP: We hebben niet van alle raadsleden een
voornaam, dus de voorletter en de achternaam is voldoende! (13 punten, 1 punt per goed antwoord)

1. Raadslid

G. Vonken

8. Raadslid		

L. van der Steen

2. Raadslid

G. van Winkel

9. Raadslid

J. Noten

3. Wethouder

van den Eerenbeemd

10. Raadslid

C. Meeuwissen

4. Burgemeester van Hout

11. Raadslid

H. Sprankenis

5. Wethouder

van Hunsel

12. Raadslid

A. Verhoeven

6. Secretaris

A. Ras

13. Raadslid

J. Lamers

7. Raadslid		

Th. Lammers
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HAC alles maar gelezen
Inmiddels weten alle deelnemers van Wejje gee ‘t dat het
hoofdstuk gaat komen: HAC alles maar gelezen. In verschillende
huizen in Cranendonck wordt de HAC tegenwoordig niet meer
bij het oud papier gegooid, maar wordt hij bewaard voor onze
quiz. Hierin hebben we samen met het personeel van HAC
Weekblad weer een hoop veelzijdige vragen gemaakt over
hét weekblad van Cranendonck, Hamont-Achel en Pelt. Weet
jullie quizteam op alle vragen antwoord? Of denk je nu:
HAC alles maar gelezen....

1

Laten we beginnen met de opdracht die het meeste tijd kost, maar die ook de meeste punten gaat
opleveren. Dit jaar is er een EXTRA PRIJS te winnen bij Wejje gee ‘t. De winnaar van de foto-opdracht
komt op de voorpagina van HAC Weekblad aankomende week! Zorg ervoor dat je een leuke, feestelijke
foto maakt. Je bepaalt zelf hoe deze foto eruit komt te zien, maar de foto moet uitstralen dat jullie Wejje
gee ‘t een grandioos feest vinden! Creativiteit en originaliteit wordt natuurlijk beloond. De foto mag je op
de USB-stick plaatsen, zodat wij hem vanavond kunnen beoordelen! Succes! (15 punten)

Hét weekblad voor Cranendonck, Hamont-Achel en Pelt

VRIJDAG
1 FEBRUARI 2019
11e JAARGANG #05

Ons mooie
Cranendonck

Alle ballen
naar voren

Hersenkraker

Radio Horizon

Je moet het
maar weten

Pagina 26

Pagina 16

Pagina 18

Pagina 24

Pagina 21

HAMONT · ACHEL · BUDEL · MAARHEEZE · SOERENDONK · GASTEL · BUDEL-SCHOOT · BUDEL-DORPLEIN · ST. HUIBRECHTS-LILLE · PELT · OPLAGE 27.500 · WWW.HACWEEKBLAD.EU

Jullie foto hier?
BUDEL - Komt jullie foto op de voorpagina van de HAC? Wij
zoeken een mooie, kleurrijke, originele, nieuwswaardige,
opmerkelijke of gewoon een leuke foto. ➥ Pag. 4

2

HAC Weekblad heeft (zoals jullie inmiddels wel weten) verschillende themapagina’s. Welke? Dat zoeken
jullie vast wel even op! Deze worden regelmatig vernieuwd, maar de grote lijn blijft hetzelfde. Nu is de
redactie van HAC Weekblad op zoek naar een nieuwe themapagina. Jullie quizteam mag deze nieuwe
pagina bedenken en ontwerpen. Op de volgende pagina staat een ‘lege pagina’ van HAC Weekblad. Je
mag zelf bepalen of je een themapagina gaat ontwerpen met pen en papier of dat je deze themapagina
gaat designen met een professioneel programma en daarna gaat inplakken op de volgende pagina.
Natuurlijk mag de nieuwe pagina niet lijken op een van de huidige themapagina’s, voor de rest zijn jullie
vrij om deze themapagina naar eigen stijl en inzicht in te delen. We zijn benieuwd. (7 punten)

HAC alles maar gelezen
HAC Weekblad · VRIJDAG

2019

11
PAGINA

Hier staan de ingevulde themapagina’s!
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HAC alles maar gelezen
3

Alle verenigingen mogen zelf iets aanleveren voor HAC Weekblad. Ook zijn er verschillende journalisten
die mooie redactionele stukken schrijven. Uit onderstaande titels is een woord weggevallen. Vul het
juiste woord in om de titel weer compleet te maken. (10 punten, 2 punten per goed antwoord)

A.
B.

D.

C.

4

E.

HAC Weekblad krijgt iedere week grandioze HAC-jes binnen om te plaatsen. Soms is het een hele kunst
om te lezen wat onze klanten nou precies in de HAC willen hebben staan. Kunnen jullie onderstaande
HAC-jes ontcijferen? (3 punten, 1 punt per goed antwoord)

A.

B.
Te Koop:
Aanhangwagen,
zeer aantrekkelijk

Wil de mevrouw van
Hamont-Lo mij
terug bellen in verband
met hondje met jeuk

C.
Hoelang kunt ge
gekookte tomaten in
gelazen bokaal met
schroef deksel bewaren?
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HAC alles maar gelezen
5

WejjeWejje
gee ‘t?
gee23-03-2019
‘t? 23-03-2019
6 editie
6 editie
gee ‘t?
gee23-03-201
‘t? 23-03
Wejje
gee ‘t?
gee23-03-2019
‘t? 23-03-2019
6 editie
6 editie
De oplettende kijkers was het vast enWejje
zeker
al opgevallen.
In de afgelopen
weken
hebben
er al WejjeWejje
verschillende quizvragen in HAC Weekblad gestaan. Tien vragen om precies te zijn. Niet dat het heel erg
opgevallen is, want na een aantal weken begonnen op de redactie van HAC Weekblad pas de eerste
vragen binnen te komen. De bedoeling is dat je in de onderstaande vakjes de vraag plakt (die moet je
knippen uit een échte HAC Weekblad) en in de balk eronder vul je het antwoord op de vraag in. Bij HAC
Weekblad hebben ze al heel veel telefoontjes en mailtjes gehad om het goede antwoord alvast in te
fluisteren. Ze hebben dat met liefde en plezier gedaan, maar voortaan zou je ze erg gelukkig maken als
je de vragen niet meer op woensdag stelt. Dan is het ‘deadline-day’ en moet er een krant gemaakt
worden. (15 punten, 1,5 punt per ingeplakte vraag + het juiste antwoord)
e

e

tethejhiwjiw
slsala
rerveovnoenbebbebheh
yayraorToeTieeoiegon
g‘n‘
-eb-etbatwaw
,ta,taalaplp
?n?andaedwew
nenleloedod

e

e

nankam
k omroaraawaw nenkeakmam om
neneeteiotoi
tntanrakrnkeneee
bgbrgtriotoioNoN 030n3anvatv
?s’?as’
?n?enkekkukrudrd

-2019 6e editie

Wejje gee ‘t? 23-03-2019 6e editie

Wejje gee ‘t? 23-03-2019 6e editie
WejjeWejje
gee ‘t?
gee23-03-2019
‘t? 23-03-2019
6e editie
6e editie

e
Wejje
gee23-03-2019
‘t? 23-03-2019
23-03-2019
editie
WejjeWejje
gee ‘t?
gee
‘t?
6e editie
66e editie

raaw
k nee
tiooN
kurd

nekam moraaW
nee tioon ew
03 nav tnark
?s’anigap

t?sree?erimheittha
ehtaatsa
istttasaww
taw
s
i
e
d
s
n
i
a
e
d
a
n
t
s
a
r
a
e
t
d
s
n
r
o
e
d
:
t
n
n
o
-erawfos et)dklei)gudelriepgsbeigepsgteighi:nt(tneihin(
mo ammargorp


et tnark nee


?nekam

teedhesdjiiw
a
tsai w
tsalw
rgenvgonoropnrseprbsobrooeho
Tteehtieenhoagnvanv‘
drydoarorowoow
-?e’eb?if’etaiafrw
agro,gtpa
oypaTy‘lTp‘
?nad ew neleod

e
Wejje
Wejje
gee
gee
‘t? 23-03-2019
23-03-2019
‘t?
66ee editie
editie
Wejje
gee
‘t?
66e editie
Wejje
Wejje
gee
‘t?
gee23-03-2019
23-03-2019
‘t? 23-03-2019
6e editie
editie

WejjeWejje
gee ‘t?
gee23-03-2019
‘t? 23-03-2019
6e editie
6ee editie

3-03-2019
-2019 66ee editie
6e editie
editie
-2019

e
Wejje
Wejje
gee gee
‘t? 23-03-2019
23-03-2019
‘t? 23-03-2019
6e editie
editie
Wejje
gee
‘t?
66e editie

Kranten worden

Oudgrieks:

Wat ‘n kutvraag

Wejje
gee23-03-201
‘t? 23-03
23-03
WejjeWejje
gee ‘t?
gee
‘t?

tnsaktsekktm
ee
fofloalaattannto
lablaga
?dl?de?glne

WejjeWejje
gee ‘t?
gee23-03-201
‘t? 23-03

nenruermuemdend

tenhtaeshli tseaiow
taw
ttrsuettueseem
dhteegm
sakmm
etper
era
daW
saiW
w
keaktm
omerozavier
rsoiartaaaw
aw nengedrukt
li?esrxleeisipixhe(afdruk)
ilntpaeaaeltasverteesdvonoteha:otn+w
hih( -na-nkackahcathee
thlettlsettsahw
taw si sTypos
d
tkem
tiukriubrebgeg
0o5fs.o7es2n
fonlenaeeatetinot30oioozis
roenoeee pagina’s.
gn
noirnniet
eowhew -er-earw0afw
apkrskn
poproertem
t(schrijven)
e)idm
tlengiteeipncsee1gcte1in
anvoaovtgeoohglol Graphein
n
e
n
e
e
t
e
fetef
aa
mmlampramgreogxroperp
camhdomnaadoelm
r
avtcnittanvier
rra
ekvrk
erthiotnioaoNvoN deelbaar
d
r
o
o
0303nanlvaadoor
?ip?dip0d00202 taatatsatsaw
ablkbekew
eew
cacHaH
 
ta
eaiipngsiaeggpap B. ?enteetktnktanurar?krrdnko?ereonteoveoev C.
gekokupkyruTdr‘ d A. ?d?lse?’ags’n
?’eifw
a
?
p
?n?enkeakmam

3-03-2019
-2019 6e editie
6e editie

e
Wejje
Wejje
gee gee
‘t? 23-03-2019
‘t? 23-03-2019
6e editie
6e editie

sedivsteaiotwhaw
oiptrnspresocro1oo
epthdenh0a0nv2av
grogpoypTy‘ T‘

nerum ed nav nee
tstksekteetzeezdesdi si
-nak cah teh nav
fofloalaatantonzoirzoirhoh
nee tfeeh root
lalaacaitcritervev
taats taw ,parw
?d?ldelgeegipesipesgeg
?po reih

3-03-2019
-2019 6e editie
6e editie

Wejje
Wejje
gee gee
‘t? 23-03-2019
‘t? 23-03-2019
6e editie
6e editie

e

nenrHorizontaal
eurmum
edendanvanveneee
leeveevoehoh -n-ankackachathehtenhanvav
im
tnitence1c 1
neneetefetefeherhorootot
p?dip0d00202
tataatasttsaw
taw
,pa,prawrw
D.
?po?proeriheih

e
Wejje
Wejje
gee gee
‘t? 23-03-2019
‘t? 23-03-2019
6e editie
6e editie

Wejje gee ‘t? 23-03-2019 6e editie

moraaw

trturuudugdnganlaeloehoh
ed nekiurbeg
00050.752.7m
2 omtoetheh
srevegmrov
cachanhenrearlaplmpemxeexe
cah ed naV
?n?enkekkukrudredtet

teh tlets taw
nav ogol
dalbkeew caH
?roov

?sium nee tioon

Wejje
Wejje
gee gee
‘t? 23-03-2019
‘t? 23-03-2019
6e editie
6e editie

Dat duurt gemiddeld
momroaraawa1.51
w
uur. Dit ligt hoger dan
edendenomdat
keiukriubHAC
rebgeg
standaard,
twee edities
srservmaakt,
evgemgrmowraps
rvov
gebruikt en dikker papier
caheeft
chaehdendanVaV
E.

?si?usmium
neneeteiotoionon

De letters HAC die
staan voor
Hamont-AchelCranendonck

F.

Wejje gee ‘t? 23-03

si slexip
po rete

tstksetktseketezetezdeezsdei dsi si trturuturduugdundganglanelaoelhoehoh
edesdei dsta
i stw
iatw
aw
HAC galles
000500.7502.57m
2.7o2mtomeothetheh
flofaolaaltaantaontzonirzooizrhiorhoh
ngongronprosprsopmaar
rosorooo fogelezen
mplempxemexeexe
lalaalcaaitcaritcerivtervev cachacnhaehnrenarelarpla
drdordoorwoow
otewthetnheahnvanvav

?n?enk?enkkeukkrukdruedrtdetet
?d?lde?lgdeelgiepegsipeeisgpesgeg
?’e?i’fe?ai’feraifgraogrpogypoTy‘pTy‘ T‘



taastatsattw
satw
aw

dranetadsarnteosdr:ntenodin:ht(oni:htn( ih(
)gdelei)pdgsleeigpseteiepgisnteegintein

5

3-2019
3-03-2019
? 23-03-2019
6e editie
6e editie
6e editie

Wejje
Wejje
gee
Wejje
gee
‘t? gee
23-03-2019
‘t? ‘t?
23-03-2019
23-03-2019
6e editie
6e editie
6e editie

Wejje
Wejje
gee
Wejje
gee
‘t? gee
23-03-2019
‘t? ‘t?
23-03-2019
23-03-2019
6e editie
6e editie
6e editie

79 Pixels
(negenenzeventig)
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I.

RGB staat voor red-green-blue en zorgt voor de
kleuropbouw van schermen op basis van
rood-groen-blauwe lichtjes. Kranten worden
gedrukt met inkt en dat gebeurt via het
CMYK-systeem
J.

Hét weekblad voor Cranendonck, Hamont-Achel en Pelt
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Joeptjoep

Youtube, het is niet meer weg te denken uit het leven van een hoop mensen. Niet alleen handig
om de nieuwste muziek te luisteren of een stukje van je favoriete programma terug te kijken,
maar het is ook een plek waar een hoop bekende en minder bekende mensen hun ‘vlogs’ plaatsen.
Dit hoofdstuk gaat over Youtube, maar stiekem ook over muziek in het algemeen!

1

2

Hieronder staan vier Youtubers. Wat is de naam van hun Youtube-kanaal?
(12 punten, 3 punten per goed antwoord)

A: Diesna Loomans

B: Khortom

C: Forever Jade

D: Jeremy

Sponsorvraag: Bij Partycentrum Proost hebben ze sinds enkele

jaren een grandioze Dinnershow. Veel mensen uit Cranendonck
en de omgeving hebben deze show al gezien en als je hem nog
niet gezien hebt, moet je zeker in de komende periode even gaan
kijken. Deze show komt namelijk niet op YouTube en is niet terug
te kijken. Bijzijn = meemaken. Maar wanneer kan je eigenlijk naar
deze show gaan kijken? Vanavond is de grandioze prijsuitreiking
van Wejje gee ‘t, maar volgende week ben je weer van harte welkom
bij de Dinnershow. Wat zijn de kosten als je met je quizteam
(bestaande uit 15 personen) gaat kijken bij de Dinnershow? (4 punten)

15 personen x €59,50: € 892,50
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3

Op de USB-stick die jullie in de envelop gevonden hebben zitten ook dit jaar weer een aantal muzikale
hoogtepunten die niet op YouTube te vinden zijn. Op deze geluidsfragmenten horen jullie iemand gitaar
spelen. Dit muzikale talent speelt vier liedjes die jullie moeten raden. Wel heeft de muzikant her en der
een persoonlijke touch door het liedje gegooid om het niet te makkelijk te maken, maar het liedje blijft
duidelijk hoorbaar. De grote vraag is natuurlijk welke artiest er gecoverd wordt en welke liedjes onze
muzikant speelt.
a.

Welk liedje van welke artiest is te horen op ‘geluidsfragment 4.3a’? (3 punten)

Toto - Rosanna
b.

Welk liedje van welke artiest is te horen op ‘geluidsfragment 4.3b’? (3 punten)

Guns ‘n Roses - Sweet child o’mine
c.

Welk liedje van welke artiest is te horen op ‘geluidsfragment 4.3c’? (3 punten)

Marco Borsato - Vrij zijn
d.

Welk liedje van welke artiest is te horen op ‘geluidsfragment 4.3d’? (3 punten)

The Corrs - Breathless

4

Op onderstaande afbeeldingen zie je vier printscreens van oude televisieprogramma’s die je op YouTube
kan terugkijken. Het zijn programma’s uit de oude doos, dus de beelden zijn niet heel scherp. Naar welk
oude televisieprogramma zitten we op YouTube te kijken? (12 punten, 3 punten per goed antwoord)

A: De Regenjas

B: Geef nooit op

C: Rad van Fortuin

D: Oppassen
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5

Op YouTube zie je ook wat je enkele jaren geleden nog op TMF of MTV zag: prachtige clips van de
grootste liedjes. Wat is de titel van het liedje (uit de Top 2000) van de onderstaande videoclips?
(6 punten, 3 punten per goed antwoord)

A: Catle on the Hill

6

B: Zoutelande

Als slotstuk van het hoofdstuk ‘Joeptjoep’ hebben we hieronder een klein stukje van een video van een
Cranendonckse ‘upcoming star’ . Wat is de echte naam van deze ‘YouTuber’? (4 punten)

Rein Martens

Ingewikkeld
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Ook dit jaar hebben we in Wejje gee ‘t een hoofdstuk ontwikkeld vol lastige quizvragen. Een
hoofdstuk voor de echte puzzelkoning, vol met ingewikkelde quizvragen die alleen de echte
toppers kunnen oplossen. Kies je slimste teamgenoten uit (of degene die ieder jaar maar blijven
zeggen wat er nou zo leuk is aan Wejje gee ‘t, met hun makkelijke vragen) en geef hun dit
hoofdstuk, dan weet je zeker dat je ze de rest van de middag bezig kan houden! Succes!

1

Sponsorvraag: Niet alleen voor particuliere en zakelijke

verzekeringen en hypotheken, maar ook voor informatie over een
goed pensioen of voor bankzaken vanuit de Regiobank kan je
terecht bij onze sponsor Van Hunsel & Govers in Budel. Eigenlijk
ben je daar dus op het juiste adres voor financieel advies. Dit jaar
hebben ze ook weer een leuke quizvraag voor Wejje gee ‘t bedacht:
Jopie en Henk, getrouwd in gemeenschap van goederen, hebben
in 1999 de huidige woning gekocht voor € 299.000,- (incl. kk). De
aankoop hebben zij volledig gefinancierd met een hypothecaire
geldlening van de Regiobank. Op de lening is in 2014 € 40.000,- afgelost, doordat Jopie een prijs heeft
gewonnen in de Staatsloterij. Helaas heeft de prijs hun relatie geen goed gedaan. Jopie en Henk gaan in
februari 2015 scheiden. Het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding is inmiddels ingediend. Henk
krijgt de echtelijke woning toegedeeld en geleverd in 2015 voor een waarde van € 349.000,-.
Bereken de maximale eigenwoningschuld (EWS) van Henk (zonder rekening te houden met de
kosten akte verdeling en de financieringskosten) en geef aan welk deel hiervan onder het oud
regime EWS valt. (7 punten)
De bestaande EWS bedraagt 50% van €259.000,-: €129.500,-. De verwerving bedraagt 50% van
€349.000,=: € 174.500,=. De totale EWS bedraagt derhalve €129.500,= + € 174.500,=: €304.000,=
Omdat de financiering voor de verwerving in het kalenderjaar opvolgend aan de aflossing plaatsvindt, valt
het deel van de aflossing (€20.000,= voor het deel van Henk) nog onder het overgangsrecht (art 10 bis.
1 lid 3 Wet IB 2001). Dat is de reden dat het deel dat onder het overgangsrecht valt niet €129.500,= bedraagt
maar €149.500,=. Max EWS bedraagt €304.000,= waarvan €149.500,= onder het oude regime

2

Hiernaast is een Sudoku weergegeven. Dit
jaar geen Samurai Sudoku, maar een klein
broertje. Maar Wejje gee ‘t zou geen leuke
quiz zijn als we niet opnieuw iets bedacht
hadden om de moeilijkheidsgraad een klein
beetje op te schroeven. Zoals altijd heeft ook
dit Sudoku-veld negen vakken met elk negen
cijfers, alleen zal je dit keer moeten starten
met een leeg Sudoku-veld. In elk groot vak
moeten de cijfers 1 t/m 9 ingevuld worden
en elk cijfer mag in elke rij en kolom slechts
eenmaal gebruikt worden. Wat het extra
moeilijk maakt zijn de kleine vakken die we
aan het Sudoku-veld hebben toegevoegd.
De cijfers die hier ingevuld worden, moeten
samen het getal zijn die in de hoek van het
vakje vermeld staat. Natuurlijk hadden jullie
deze informatie ook zelf kunnen opzoeken,
maar ach, we hadden nog wat ruimte over.
Een klein beetje helpen mag wel, toch?
Succes! (6 punten)
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3

Rechts is een puzzel afgebeeld die afgemaakt dient
te worden. In elke rij en in elke kolom moeten de
zes cijfers opgeteld het getal in het gele vlak
vormen. Als extra moeilijkheidsgraad (of ter
controle) moet ook de rij van linksboven naar
rechtsonder kloppen met het getal rechtsonder
in het gele vlak. Om dit raadsel op te lossen mogen
de cijfers 1 t/m 9 ongelimiteerd gebruikt. Sterker
nog, er zijn kolommen en rijen met hetzelfde cijfer
er meerdere keren in. Om het niet te moeilijk te
maken, hebben we jullie zeven getallen cadeau
gedaan. De overige 29 getallen die ervoor zorgen
dat het vierkant weer helemaal klopt zien we
graag ingevuld door jullie team. Vorig jaar werd
deze opdracht door veel teams goed gemaakt. Lukt
het ook met een aantal cijfers minder? (6 punten)

2

2

9

3

3

4

23

1

5

6

6

6

7

31

9

3

4

7

3

7

33

6

4

9

6

9

5

39

4

6

5

9

8

9

41

8

7

2

7

4

2

30

30 27 35 38 33 34 27

Extra tip: de diagonaal van linksonder naar
rechtsboven moet opgeteld 40 zijn.

4

Ook dit jaar hebben we weer een leuke opdracht voor de jeugd: Zij moeten namelijk ergens een puzzel
van ‘Jan van Haasteren’ vandaan halen (minimaal 500 puzzelstukjes) en deze oplossen. Als bewijs moet
er een foto van de puzzel op de USB-stick geplaatst worden. Zorg ervoor dat niet alleen de puzzel, maar
ook de doos en degene die de puzzel opgelost heeft op deze foto staan! (7 punten)

5

Sponsorvraag: Onze sponsor Keistoer is ijzersterk in interactief

maatwerk. Ze hebben onze website ontwikkeld en ondersteunen
onze quiz al vanaf de eerste minuut. Bij Keistoer hebben ze een
aantal principes: Hard werken en hard genieten. Gebaande paden
passen niet bij Keistoer. Nieuwe onontdekte wegen wel. Keistoer
heeft een originele quizvraag bedacht waar jullie even zoet mee zijn.
Kleine Jos vind lego gaaf. Ridderlego, Ruimtelego, Piratenlego, hij
speelt overal mee. Maar er is één lego set, dat is zijn lievelings-set.
Welke? Daar moeten jullie proberen achter te komen. De favoriete
legoset van kleine Jos heeft een naam, die je kan vinden door het nummer van de set te achterhalen. Het
nummer van de set bestaat uit vier cijfers. Elk cijfer kan achterhaald worden door een reeks vragen op te
lossen. De meeste vragen zijn niet te vinden op Google, dus je zal de hulp moeten inschakelen van mensen die iets van de categorie afweten. Als je de 3 vragen hebt opgelost, krijg je een adres (in de buurt),
waar je heen moet om het cijfer te vinden. De vragen kunnen jullie vinden op quiz.keistoer.nl.
(20 punten, 4 punten per goed cijfer, 4 bonuspunten voor de juiste code)

Cijfer 1:

Cijfer 2:

Cijfer 3:

Cijfer 4:

6

2

7

0

6

6

7

0

Lego Set:
Forbidden Island
Door systeemfoutje
			ook goedgeteld!

Rescue Rig

Ingewikkeld
6
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Sponsorvraag: MaestroMail is een enthousiast en flexibel

bedrijf op het gebied van printen, inkjetten, couverteren, sealen,
handmatige fullfillment en verzenden. Vanuit hun opslag pakketten
maken en verzenden behoort tot onze dagelijkse activiteiten.
Doordat ze bij MaestroMail ruim 35 jaar ervaring hebben op het
gebied van Direct Mail is hun vakkennis groot en vinden ze altijd
een oplossing voor al uw Direct Mail wensen. Ze zijn veelbelovend
en komen hun afspraken zeker na. Dat betekent dat de klant een
uitgebreid servicepakket aangeboden krijgt dat ze geheel ontzorgt.
a..

Niet alleen het drukwerk voor Wejje gee ‘t wordt door MaestroMail verzorgd. Hoeveel orders heeft
MaestoMail in het jaar 2018 verwerkt? (2 punten)

847 orders
b.

Elke order die bij MaestroMail binnen komt, gaat over een oplage. Bij Wejje gee ‘t nemen we
‘slechts’ enkele quizboeken af. Er zijn ook orders die bestaan uit duizenden oplages. Hoeveel
oplages zijn er bij de orders van 2018 van de band gerold? (2 punten)

4.876.228 stuks

Sporting Cranendonck
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Ook dit jaar weer een sportief hoofdstuk. Ben maar niet bang, je hoeft niet fysiek in actie te
komen, al kan het wel handig zijn om enkele sportterreinen in Cranendonck te bezoeken om tot
het juiste antwoord te komen. Maar wie weet heb je een hoop sportieve zaken wel in je hoofd
zitten en hoef je de straat niet op. Dan beantwoord je de vragen van Sporting Cranendonck
gewoon vanuit je luie stoel.

1

Hieronder zie je een foto van de tribune van een sportvereniging uit Cranendonck. Deze sportvereniging
kan bij thuiswedstrijden een hoop mensen laten plaatsnemen op de overdekte zittribune. Hoeveel
overdekte zitplaatsen zijn er bij deze vereniging? (4 punten)

298 overdekte zitplaatsen op de tribune

2

Sponsorvraag: Als nieuwe sponsor verwelkomen we dit jaar

de Zuiderpoort. Deze prachtige sportaccommodatie wordt sinds
vorig jaar door Eric van Buul en zijn mensen uitgebaat. Niet alleen
het café, maar ook de sporthal en het zwembad. Naast sporten
worden er ook tal van activiteiten georganiseerd in de Zuiderpoort
en kan je er terrecht voor volledig geregelde kinderfeestjes. Kortom,
de Zuiderpoort in zijn huidige vorm is een aanwinst voor de
gemeente Cranendonck. De Zuiderpoort is er ooit gekomen als
vervanger van ‘de Schulp. Op welke datum is de Zuiderpoort
officieel geopend? (3 punten)

19 december 2008

3

In de hal van het gemeentehuis vind je een fotowand met hierop 30 foto’s uit Cranendonck. Op een van
deze foto’s is een zwembad te zien. Voor het gemak nummeren we de foto’s op deze muur als volgt:
linksboven is foto nummer 1, rechtsboven is foto nummer 6, linksonder is foto nummer 25 en
rechtsonder is foto nummer 30. Op welk ‘nummer’ is dan de foto met het zwembad te vinden? (3 punten)

Foto nummer 12

22

Sporting Cranendonck
4

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

A.

Cafe de Bout

H. van Eerdt

B.

Panningen

I.

Plus

C.

Roosen

J.

Zes

D.

Biekomer

K. Belgie

E.

Lemmen

L.

F.

Max

M. Scheidsrechter

G.

Smeijers

N.

Jumbo

RKVVO
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Welk team is op dit moment
koploper in de 1e klasse van de
Budelse Zaalvoetbal Kompetitie?

A.

Uit welke plaats komt de tegenstander waar het
hoogste herenteam van HC Cranendonck de
komende thuiswedstrijd tegen speelt?

Wat is de achternaam van de uit Soerendonk afkomstige
keeperstrainer van VV Maarheeze
Op het paviljoen
van de tennisclub
in Budel-Dorplein
staat de naam van
dit clubhuis. Wat is
de naam?
D.

B.

C.

Wat is de achternaam van de
wethouder die in Cranendonck de
‘wethouder van sport’ is?
E.

Wat is de voornaam van deze
‘Budelse’ speler die in het verleden
bij PSV in de jeugd speelde?
F.

Wat is de achternaam van deze
keepster van HC Cranendonck?

Hoe heet deze
speelster met haar
achternaam? H.
Welk land won K.
vorig jaar in
Cranendonck de
51e editie van de
Europese
Jeugdsportdagen?
Welke sponsor L.
hangt rondom
het hoofdveld van
Rood Wit’67 links
naast de
‘Vriendenloterij’?

G.

Welk bedrijf uit Cranendonck is
hoofdsponsor van voetbalclub
Rood Wit’67?
I.

Poseren met de
sponsor doe je
met z’n allen,
maar hoeveel van
deze speelsters
kunnen tegelijk
in het veld staan
tijdens een
officiële wedstrijd
van hun team?

J.
De laatste editie van de
voetbalderby tussen
FC Cranendonck en
VV Maarheeze werd
gestaakt omdat er
iemand geblesseerd
raakte. Welke functie
had de persoon die
geblesseerd raakte? M.

Deze trainer is actief
bij een van de
verenigingen in
Cranendonck. Bij
welke vereniging was
deze trainer in het
vorige seizoen actief?

N.

Sporting Cranendonck
5
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Het damesteam van Hockeyclub Cranendonck heeft een goed idee. Ze zijn de zaalhockeytrainingen
helemaal zat. Ze hebben geen tegenstand en zijn veel te goed voor de competitie waar ze in moeten
spelen. De meiden houden van het goede weer en hebben in Zuid-Europa een prachtig hockeyveld
gevonden waar ze gaan trainen komende winter. Ze vonden deze locatie na een avondje stappen, het
enige wat ze nog hebben is deze printscreen.

a.

In welke Zuid-Europese stad landen de dames ervan uitgaande dat ze aankomen op het vliegveld
dat het dichtste bij dit hockeyveld ligt? (8 punten)

Malaga
b.

Welke hockeyclub speelt normaal gesproken haar thuiswedstrijden op dit hockeyveld? (10 punten)

Club Hockey Benalmádena

6

Op deze foto is een voetbalteam te zien toen de Eredivisie voor vrouwen pas net gestart was. Hier staan
enkele grote voetbaltalenten op, maar ook een speelster die voor haar tijd bij deze vereniging ‘gewoon’
in Cranendonck voetbalde.
a.

Welke twee speelsters op deze foto
werden in de zomer van 2017 in
Nederland Europees Kampioen?
(4 punten, 2 punten per goed antwoord)

1.
2.
b.

Lieke Martens
Kika van Es
Welke speelster uit Cranendonck
staat op deze foto? Omcirkel haar
op de foto en schrijf hieronder haar
naam. (4 punten, 2 voor de juiste speelster en 2 voor de juiste naam)

Renee Kersten

Automotive
1
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De 14e Internationale Oldtimerbeurs wordt ook dit jaar georganiseerd door Jos Saes. Over deze
geweldige oltimerbeurs hebben we enkele vragen:
a.

Op welke datum wordt de internationale oldtimerbeurs georganiseerd in 2019? (2 punten)

14 april 2019
b.

Via welke website kan je een plaatsje reserveren voor deze oldtimerbeurs? (2 punten)

www.oldtimerbeurs.be

2

Sponsorvraag: Riool Service Budel staat 24 uur voor haar klanten
klaar! Of het nu is voor het verhelpen van verstopte riolering,
ondergelopen kelder of een kapotte riolering. Zijn zijn
gespecialiseerd in het reinigen van rioleringen. Ze werken bij Riool
Service Budel voor zowel zakelijke als particuliere klanten en ze
streven er altijd naar om een goede en betaalbare oplossing voor
de klant te vinden. Riool Service Budel heeft een 24-uurs service.
Ben je overdag werken? Geen probleem, dan komen ze gewoon
‘s avonds je problemen verhelpen!
a.

Via welk mobiel nummer kan je Riool Service Budel 24 uur per dag bereiken? (2 punten)

06 836 757 98
b.

Een Automotive-vraag: Hoeveel wielen hebben de bussen van Riool Servie Budel samen? (2 punten)

20 wielen
c.

Welk bedrijf zit er nog meer gevestigd in de
loods bij Riool Service Budel? (2 punten)

Stookservice Budel
d.

Wat zie je op deze foto in de riolering zitten
wat een verstopping heeft veroorzaakt? (2 punten)

Wortel / Boomstronken

Automotive
3

In het kader van de door Jos Saes georganiseerde internationale oldtimerbeurs hebben we ook dit jaar
twee pareltjes uitgezocht waarvan we graag willen weten welk merk en type het is. Herkennen jullie de
motoren op onderstaande afbeeldingen? (12 punten, 6 punten per goed antwoord)

MG (Moto Guzzi) Parillino Sport

BMW R26

4
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Sponsorvraag: Auto Vlassak is een universeel autobedrijf. Ze

zijn aangesloten bij Bosch Car Service en Bovag. Klanten kunnen
bij hun terecht voor o.a. APK-keuringen ,onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden. Auto Vlassak is een autobedrijf dat
zich specialiseert in auto’s van alle merken! Als je op zoek bent naar
service van hoge kwaliteit, dan ben je op het juiste adres bij
Auto Vlassak. Maar de vraag is: Waarmee kan iedereen in 2019
iedere maand fantastische Boschprijzen winnen? (2 punten)

Door het maken van een online afspraak

27

Automotive
5

6

Een groep Cranendonckse vrienden heeft afgelopen jaar besloten om Max Verstappen te gaan volgen bij
een drietal races in de Formule 1. Ze hebben daar op elk circuit een foto gemaakt. In welke landen zijn de
vrienden geweest? (18 punten, 6 punten per goed antwoord)

A.

B.

C.

Land: Italië

Land: Bahrein

Land: Oostenrijk

Sponsorvraag: Elektrotechnische installaties met oog voor detail,
dat is wat Valkenaars maakt. Valkenaars Elektrotechnisch
Installatieburo ontwerpt, installeert en onderhoudt complete
elektrotechnische installaties. Ze realiseren alle projecten met een
vernieuwende blik en een deskundige en flexibele aanpak. Van het
aanpassen van een keukeninstallatie tot de complete installatie
van bedrijfsgebouwen.
a.

Bij welke installatiegroep is Valkenaars in 2018 aangesloten?
(3 punten)

Dutch Electrical Solutions
b.

Welk installatiebedrijf valt nog meer onder deze groep? (3 punten)

Verheggen Elektrotechniek (uit Winterle)
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Buitenkans
1

2

Het gaat goed met de huizenmarkt in Cranendonck. De huizen vliegen als warme broodjes over de
toonbank. Je moet Funda goed in de gaten houden, wil je niet achter het net vissen. Onderstaande foto’s
zijn van zes huizen in Cranendonck die te koop staan. Weten jullie het adres en woonplaats van deze
prachtige ‘buitenkansjes’? (18 punten, 3 punten per goed antwoord)

A.

B.

C.

Adres: Molenstr. 2, Budel

Adres: Schoordijk 32, Budel

Adres: Willem II str. 9, Budel

D.

E.

F.

Adres: Maj. Greenhallweg 14, Dorplein

Adres: Meidoornstr. 9, Maarheeze

Adres: ‘t Winkel 8, Soerendonk

BUITENKANS! Het buitengebied van de gemeente Cranendonck maakt een ingrijpende verandering
door. De eens zo nadrukkelijk aanwezige agrarische sector staat al jarenlang onder grote druk. Hierdoor
zoeken onze agrariërs naar nieuwe vormen binnen hun bedrijfsvoering om een betere aansluiting te
krijgen bij de huidige marktvraag. Biologisch en duurzaam ondernemen bieden zo’n alternatieve
invulling. Andere ondernemers verruimen hun bedrijf met activiteiten op het gebied van recreatie of
zorg. Dergelijke verbredingen zijn niet voor alle ondernemers een oplossing. En wanneer er
onvoldoende bronnen van inkomsten voorhanden zijn, komt de noodzaak tot stopzetten van het bedrijf
in zicht. We zien daarom steeds meer leegstaande, onbenutte, gebouwen in het Cranendonckse
buitengebied. Voorkomen moet worden dat deze locaties verder verpauperen aangezien dat ten koste
gaat van ons landschap, de gezondheid en de sociale veiligheid. Denk bij dat laatste aan het aantrekken
van criminaliteit. Welke twee ambtenaren zijn binnen de gemeente bezig met het project Buitenkans?
(4 punten, 2 punten per goed antwoord)

1.
2.

Marijke Vortman
Martijn van Gessel
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Buitenkans
3

Elke vier jaar krijg je weer een ‘buitenkans’ om te gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad in
Cranendonck. In 2018 ging men massaal naar de stembus. De volgende vragen gaan over de nieuwe
gemeenteraad die nu één jaar bezig is.
a.

Inmiddels zijn er enkele raadsleden vertrokken sinds de start van deze raadsperiode. Welke
raadsleden zijn er binnen één jaar vertrokken en wie kwam er op zijn of haar plek terecht?
(4 punten)

1.
2.
3.
4.
b.

1.
2.
3.
4.
5.

4

Frans Kuppens werd vervangen door Paul Coenegracht
Frits van der Wiel werd vervangen door Hennie Beliën
Jan van Tulden werd vervangen door Koen van Laarhoven
Frank van Leeuwen werd vervangen door Pierre van Cranenbroek
Opvallend was het aantal jeugdige raadsleden. Wie zijn de vijf jongste raadsleden van
Cranendonck en wat is hun leeftijd op de dag van Wejje gee ‘t 2019? Zet de raadsleden van jong
naar oud. (5 punten, 1 punt per goed antwoord)

Kenneth Kuppens - Pro6				
Willem Swinkels - VVD				
Jordy Drieman - VVD				
Janneke van Happen - CDA			
Koen van Laarhoven - Cranendonck Actief!

21 jaar
23 jaar
28 jaar
36 jaar
37 jaar

Sponsorvraag: Als je gebruik maakt van een buitenkans, dan

stoot je ook wel eens je hoofd. Je hebt dan een advocaat nodig
om het weer recht te trekken (of om je gelijk te halen). Waar ga je
dan naartoe? Naar Aben & Slag natuurlijk! Ondanks dat het kantoor
enkele jaren geleden vertrokken is uit Budel, hebben ze (mede door
onze quiz) nog altijd contact met de inwoners van Cranendonck en
helpen ze verschillende mensen nog vaak met hun conflicten.
Betrokken, helder en krachtig zijn de kenmerken van hun juridische
dienstverlening aan ondernemingen, overheden en particulieren.
Vanuit Weert en Helmond werkt Aben & Slag vooral voor cliënten in
Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant, maar ook voor relaties elders
in het land en, via samenwerking met internationale collega’s, over de grens. Welke advocaten van Aben
& Slag Advocaten maken deel uit van de sectie Vastgoed & Overheid? (4 punten, 2 punten per goed antwoord)

1.
2.
3.

Ton Hendriks
Deborah Reijnart
Thijs Zusterzeel
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Buitenkans
5

We vinden het vandaag weer een mooie kans om buiten rond te lopen. In Cranendonck liggen
onderstaande zes graven van helden die gesneuveld zijn in de oorlog. Jullie historische kennis zorgt
ervoor dat jullie vast wel weten hoe de zes mannen heten die daar herdacht worden. Onze vraag is enkel;
in welke volgorde liggen staan de graven? Vul van links naar rechts de juiste naam in.
(12 punten, 2 punten per goed antwoord)

A. vd
Putten

6

Th.
Stevens

M.
Looijmans

L.
Looijmans

Sponsorvraag: Houben Reinigingstechnieken is al 35 jaar

J.
Zandvliet

C.H.
Kappers

gespecialiseerd in rioolreiniging & straaltechnieken. Ze voeren hun
werkzaamheden voornamelijk uit in Cranendonck en Valkenswaard
en omliggende gemeenten. De relaties bestaan uit particulieren,
kleine en grote bedrijven, woningbouwcoöperaties en
gemeentelijke instanties. Deze klantenkring blijft nog jaarlijks
groeien, een belangrijke oorzaak hiervan is de uitstekende service
die Houben Reinigingstechnieken aan onze klanten te bieden heeft.
Hierbij speelt de verhouding tussen prijs en kwaliteit een grote rol.
Ook het meedenken met de klant om samen een probleem zo
goedkoop mogelijk op te lossen speelt een belangrijke factor waarom klanten kiezen voor Houben
Reinigingstechnieken. Nu gaat Houben verhuizen. Wat zijn de adres gegevens van het nieuwe pand? We
willen graag de straat, het huisnummer en de postcode! (3 punten)

Randweg-Zuid 38 - 6021 PT - Budel
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De hits van Horizon
1

Ook dit jaar werken we weer samen met Radio Horizon. Je bent de
hele middag druk bezig met bellen, zoeken en samenwerken. Toch is
luisteren ook een kwaliteit die we verder willen ontwikkelen. De
luistercijfers van Horizon zijn prima, dus we hoeven jullie vast niet uit
te leggen op welke frequentie dit radiostation te vinden is.
Tussen 15.30 uur en 19.30 uur komen er tien geluidsfragmenten
voorbij op Radio Horizon. Dit jaar zijn het korte fragmenten van liedjes
waarvan we graag de artiest en de titel willen weten. Er wordt duidelijk
aangekondigd wanneer er een geluidsfragment voorbij gaat komen.
Per volledig goed gegeven antwoord ontvang je vijf punten. Is de
artiest of de titel fout of onleesbaar geschreven, dan krijg je nul punten.
a.		 Welke artiest hoor je bij Fragment 1:

Dolly Parton
b.		
Welke artiest hoor je bij Fragment 2:

Bon Jovi
c.		
Welke artiest hoor je bij Fragment 3:

David Bowie + Queen
d.		
Welke artiest hoor je bij Fragment 4:

Christine W
e.		
Welke artiest hoor je bij Fragment 5:

Skik
f.		
Welke artiest hoor je bij Fragment 6:

Terry Jacks
g.		
Welke artiest hoor je bij Fragment 7:

Armin van Buuren
h.		
Welke artiest hoor je bij Fragment 8:

Idioot op ‘n blokfluit
i.		
Welke artiest hoor je bij Fragment 9:

Classics
j.		 Welke artiest hoor je bij Fragment 10:

Neil Diamond

Welk liedje hoor je bij Fragment 1:

Island in the stream
Welk liedje hoor je bij Fragment 2:

In these arms
Welk liedje hoor je bij Fragment 3:

Under pressure
Welk liedje hoor je bij Fragment 4:

One more try
Welk liedje hoor je bij Fragment 5:

Op fietse
Welk liedje hoor je bij Fragment 6:

Seasons in the sun
Welk liedje hoor je bij Fragment 7:

Bella ciao
Welk liedje hoor je bij Fragment 8:

Mission impossible
Welk liedje hoor je bij Fragment 9:

My lady of spain
Welk liedje hoor je bij Fragment 10:

I am, I said
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Lekker Kuieren
1

Ook dit jaar mogen twee personen van jullie team weer ‘lekker kuieren’. Dit jaar geen speurtocht
met verkeerde afslagen, maar gewoon een duidelijke opdracht. Jullie mogen daarom niet zelf
bepalen wanneer jullie gaan kuieren, maar we gaan kuieren onder begeleiding. Meld je daarom
op tijd op de parkeerplaats voor de deur van de juiste locatie. Te laat zijn geeft je een achterstand,
helemaal niet op komen dagen zorgt ervoor dat je 0 punten haalt voor het hoofdstuk! Succes!
Heeft je team een even startnummer?		
Zorg dan dat je om 17.40 uur hier bent:		

Heeft je team een oneven startnummer?
Zorg dan dat je om 17.40 uur hier bent:

Wat de opdracht precies gaat zijn, dat hoor je op de locatie. De opdracht duurt 20 minuten, dus rond
18.15 uur kan je jullie teamgenoten weer terugverwachten op het hoofdkwartier van jullie quizteam. Je
stuurt de juiste teamgenoten als ze goed in staat zijn om ‘de piraat in zichzelf naar boven te halen’.

De geheime opdracht
1
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Ook dit jaar staat er weer een spectaculaire geheime opdracht op het programma. Na het
‘boodschappenspel’ (2014), het ‘apenkooien’ (2015), het ‘roeien’ (2016), het ‘schieten’ (2017) en
het skelteren (2018) gaan we dit jaar weer iets leuks doen tijdens onze geheime opdracht. Dit blad
hoeft niet meegenomen te worden, maar de cryptische omschrijving kan er wellicht voor zorgen
dat je de juiste persoon stuurt naar de afgesproken locatie.
‘Stuur een sportief type dat zijn hoofd niet koel houdt’.
We zoeken één persoon die de geheime opdracht komt uitvoeren bij de Zuiderpoort. Je mag met
maximaal twee personen naar de locatie komen en daar bepalen wie van de twee de opdracht gaat
uitvoeren. De organisatie wacht jullie op en zal voorafgaand aan de geheime opdracht verdere uitleg
geven over wat je te doen staat. Zorg dat je een sportieve outfit aan trekt en een handdoekje mee
neemt om het zweet van je voorhoofd te deppen na afloop....
Teamnummer:
01...................................
02...................................
03...................................
04...................................
05...................................
06...................................
07...................................
08...................................
09...................................
10...................................
11...................................
12...................................
13...................................
14...................................
15...................................
16...................................
17...................................
18...................................
19...................................
20...................................
21...................................
22...................................
23...................................
24...................................
25...................................
26...................................
27...................................
28...................................
29...................................
30...................................

Tijdstip:
16.00 uur
16.00 uur
16.08 uur
16.08 uur
16.16 uur
16.16 uur
16.24 uur
16.24 uur
16.32 uur
16.32 uur
16.40 uur
16.40 uur
16.48 uur
16.48 uur
16.56 uur
16.56 uur
17.04 uur
17.04 uur
17.12 uur
17.12 uur
17.20 uur
17.20 uur
17.28 uur
17.28 uur
17.36 uur
17.36 uur
17.42 uur
17.42 uur
17.50 uur
17.50 uur

Natafelen
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Zo, we zijn er bijna. We gaan rustig natafelen bij het laatste hoofdstuk. Niet teveel uitbuiken, want
ook in dit hoofdstuk zijn 50 punten te verdienen!

1

Sponsorvraag: Om te kunnen natafelen moet je wel iets lekkers

eten. Daar kan organisator Jos Saes met zijn team voor zorgen.
Jos Saes Party en Verhuurservice is al 21 jaar een begrip in Budel
en omstreken. Bij de organisatie van een feest komt nogal wat
kijken. Daarvoor ben je bij Party en Verhuurservice Jos Saes aan
het juiste adres. Door de ideale combinatie van verhuurmaterialen,
drank en het verzorgen van alle koude en warme buffetten of
barbecues kunnen zij de volledige verzorging van uw feest in
handen nemen. Ook dit jaar heeft Jos een bestelling ontvangen,
maar kan hij vanwege de organisatie van Wejje gee ‘t niet op tijd
reageren. Daarom vraagt hij aan onze deelnemers om het offertebedrag te berekenen. Hieronder is
de bestelling te vinden, wat zijn de totale kosten? (4 punten)

25 personen ‘Koud Buffet nr.1’ 						
€ 300,00
Inklapbare plaspaal								€ 40,00
Kadertent 10 x 15 meter								€ 950,00
Een vat Budels Bier van 50 liter (we hebben zelf een tap)			
€ 170,00
Opblaasbare Champagnefles							
€ 60,00
--------------------------------------------------------------------------------------------Totaal:										€ 1.520,00

2

Natafelen kan ook een ideaal moment zijn om eens rustig te luisteren naar muziek. Onze Erik-Jan de
Sterke heeft een prachtig muziekstuk in elkaar gezet. Als je goed luistert met je tam, zijn hierin vijf liedjes
te horen. We horen graag per liedje de artiest en het liedje! (15 punten, 3 punten per goed antwoord)

1.
2.
3.
4.
5.

3

Dschinghis Khan - Moskau
The Farm - All Together Now
Bee Gees - How Deep Is Your Love
Edith Piaf - Non, je ne regrette rien
Paul Anka - Lonely Boy

Sponsorvraag: Donna Italia is een internationale keten die

wereldwijd verse Italiaanse steenoven pizza’s verkoopt. De pizza’s
en ingrediënten zijn afkomstig van een klein Italiaans dorpje.
Daar gaat straks de vraag over, maar eerst willen we jullie meer
vertellen over de lekkere pizza’s van Donna Italia. Want wat Donna
Italia echt uniek maakt? De perfecte pizza is in 3 minuten bereid.
Donna Italia maakt het mogelijk om voor wie dan ook, waar dan
ook een stukje echt Italië te eten. De vraag is uit welk dorpje zijn
de ingrediënten en pizza’s afkomstig en wat is de hoofdstad van
deze regio? (4 punten)

Bologna
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Natafelen
4

Nadat je even op de bank hebt gelegen, kan je ook even een
rondje gaan wandelen om lekker na te tafelen. Hiernaast zie
je een foto van een wandelroutepaal.
a.

Het paaltje van welk knooppunt is te zien op
deze foto? (3 punten)

Knooppunt 55
b.

Op welke straat is dit paaltje te vinden? (3 punten)

Heuvel (Budel-Schoot)

5

De aller-aller-aller laatste vraag van Wejje gee ‘t dit jaar. Laten we beginnen met jullie team bedanken
voor het deelnemen, jullie (nogmaals) uit te nodigen voor de feestavond en de hoop uitspreken dat
jullie ook volgend jaar weer willen deelnemen. Wejje gee ‘t is niet helemaal compleet zonder de grote
(en inmiddels ook beruchte) eilandenvraag. Daarom tot slot: Welke drie eilanden in Azië zijn te zien op
onderstaande afbeeldingen? (21 punten, 7 punten per goed antwoord)

A.
Cuyo Island

B.

C.

Tsushima

Guam

