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2Spelinformatie

 De antwoorden van de vragen dienen te worden ingevuld in de witte kaders van het vragenboekje. 
 Wij kennen geen punten toe aan niet of slecht leesbare antwoorden!

 Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste manier inleveren dingen mee naar de prij-
 zen. Het ingevulde vragenboekje dient vanavond tussen 23.00 uur en 23.30 uur ingeleverd te worden
 bij ‘De Bonte Os’ in Budel. Zorg ervoor dat alle bladzijdes van het vragenboekje op de juiste volgorde
 liggen. Stop de quiz terug in de envelop en plak deze dicht.

 Er zijn in deze quiz 12 categorieën. Te weten:
1.  Alle ballen naar voren
2.  Ons mooie Cranendonck
3.  Hersenkrakers
4.  HAC Weekblad
5.  Radio Horizon
6.  Je moet het maar weten..
7.  Rond de wereld
8.  Muziek
9.  Wie o wie?
10.  Lekker kuieren
11.  Sponsorvragen
12.  De geheime opdracht

Per categorie zijn 80 punten te verdienen. Ieder team mag een JOKER inzetten op één van de categorieën. De 
punten die behaald zijn in deze categorie tellen dubbel. Geef op de voorpagina van het vragenboekje aan op 
welke categorie jullie de joker inzetten. Let op: Op de sponsorvragen kan geen joker ingezet worden. 

 Categorie 12 is de geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht één teamlid naar ‘De Bonte Os’
  in Budel sturen. Dat teamlid moet:

a.  Om 21.00 uur bij de Bonte Os zijn
b.  Moet écht alleen komen
c.  Moet het blaadje dat bij categorie 12 hoort bij zich hebben. Deze wordt na afloop van de

geheime opdracht ingenomen. 

 De uitslag van Wejje gee ‘t 2014 wordt bekend gemaakt tijdens de spectaculaire prijsuitreiking. Deze 
 vindt plaats in de feesttent op de Poelderstraat in Budel op vrijdag 03 oktober 2014 vanaf 20.00 uur. 

 Deelname aan Wejje gee ‘t 2014 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!
Na het inleveren van de quiz kan je bij ‘de Bonte Os’ terecht voor een gezellige afterparty.

Alle deelnemers en vrienden zijn hiervoor uitgenodigd!
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2 3Sponsoren

Wejje gee ’t zou niet mogelijk zijn zonder de bijdrage van onze 
sponsoren en de hulp van een partner tijdens de feestavond. Wij 
willen hierbij onze dank uiten aan iedereen die zijn of haar steentje 
bijdraagt om Wejje gee ‘t 2014 mogelijk te maken.

De Buulder Buk

‘de Bonte Os’
eetcafé & zaal    Budel

WWW.DRIEMANEVENTS.NL

Transporttechniek B.V.



4Ons mooie Cranendonck

Cranendonck heeft verschillende molens. 
a.   Hoe heten deze Cranendonckse molens?

b.   Op welk adres zijn deze molens te vinden?

Os Moen is wellicht het bekendste beeld van Cranendonck. 
a.  In welk jaar is Os Moen geplaatst op het Marktplein van Budel?

b.  Door wie is Os Moen gemaakt?

In de kleinste kern van Cranendonck staat een mooie kapel. 
a.  Hoe heet deze kapel?

b.  In welk jaar is deze kapel voor het laatst gerestaureerd?

In Budel-Schoot staat een in de buurt van PLUS Dennis van Moorsel een mooie bank. Deze bank is niet 
uniek, er zijn meerdere gemeenten die zo’n bank hebben geplaatst. 
a.   Wat is de officiële benaming voor deze bank?

b.   Welke tekst staat er op de bank in Schoot?

Budel-Dorplein heeft haar oorsprong te danken aan de zinkfabriek die in het dorp. Enkele vragen over de 
historie van het dorp:
a. In welk jaar kochten de gebroeders ‘Dor’ woeste grond om een zinkfabriek te bouwen?

b. Hoe hectare grond werd er toentertijd door de gebroeders ‘Dor’ gekocht?
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c. In 1893 werd door de gemeente het dorpje ‘Nieuwdorp’ omgedoopt tot ‘Dorplein’. Hoe heette 
het dorp in de volksmond?

In Soerendonk vindt jaarlijks op kermisdinsdag een traditie plaats.
a. Hoe heet deze traditie?

b. Waar gaat men naartoe tijdens deze traditie?

Op het station van Maarheeze is sinds kort een gezellig en sfeervolle stationsrestauratie geopend. 
a. Hoe heet deze stationsrestauratie? 

b. Op welke datum opende deze stationsrestauratie haar deuren?

De gemeente Cranendonck kent verschillende schuttersgilden. Noem de Cranendonckse schut-
tersgilden met hun volle benaming.

 Welke verenigingen zijn er te vinden op sportpark de Romrijten in Maarheeze?

Cranendonck draait op de bedrijvigheid van de lokale ondernemers. De meeste ondernemers 
werken vanuit een industrieterrein. In Cranendonck hebben we verschillende industrieterreinen. 
Hoe heten ze?
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Afgelopen jaar wist het Nederlands Elftal verrassend genoeg toch te overtuigen op het WK in Brazilië. Neder-
land haalde de halve finale en werd uiteindelijk 3e. Een enorm succes van coach Louis van Gaal. Vandaar dat de 
eerste vragen gaan over dit succesvolle WK.

  a. Welke speler maakte tijdens het WK 2014 het 123e doelpunt?

 b. Bij welke club speelt deze voetballer momenteel?

 c. Welke keeper kreeg dit doelpunt tegen?

 In het verleden van het WK zijn er slechts twee spelers die in hun eerste vijf wedstrijden op een WK
 wisten te scoren.  

 a. Over welke twee spelers hebben we het? 

 b.  Op welke WK’s wisten ze deze knappe prestatie neer te zetten?

 
 
 Naast het Nederlands elftal hebben we in Cranendonck ook verschillende verenigingen die succesvol
 zijn in de voetbalsport. 

 a. In welk seizoen werd sv Budel voor de laatste keer kampioen?

 b. Wie maakte het winnende doelpunt in de kampioenswedstrijd?

 c. Bij en tegen welke vereniging werd deze kampioenswedstrijd gespeeld? 
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 a. In welke jaar is de voetbalclub FC Cranendonck opgericht?

 b. Uit welke verenigingen is FC Cranendonck ontstaan?

 c. Wat waren de clubkleuren van de club uit Gastel

 d. Wat waren de clubkleuren van de club uit Soerendonk?

 Foto-opdracht! Let op, hiermee zijn 40 punten te verdienen!
 Ook dit jaar hoopte we het WK te winnen en de nare smaak van 1974, 1978 en 2010 eindelijk weg te
 spoelen. Slechts eenmaal eerder was het Nederlands elftal op een groot toernooi de winnaar: Het
 succesvolle EK 1988 in West-Duitsland! 

Een stukje historie van Wikipedia:
Nederland was een van de acht deelnemende landen die mee deed aan het Europees kampioenschap voetbal 
1988 in West-Duitsland. Nederland was bijna was niet van de partij geweest. Tijdens Nederland-Cyprus ontplof-
te een vuurwerkbom op het veld, waardoor de UEFA een sanctie oplegde in de vorm van een 3-0 nederlaag. Er 
werd beroep aangetekend en daardoor werd de wedstrijd overgespeeld. Nederland won weer en ging door. 
Onder leiding van Rinus Michels bereikte Nederland de finale van het toernooi en behaalde vervolgens haar 
eerste Europese titel.

De eerste wedstrijd op het EK werd nog verloren van Sovjet-Unie met 0-1, maar door overwinningen op Enge-
land en Ierland wist het Nederlands Elftal toch de halve finale te bereiken. In een memorabele wedstrijd werd 
gastland West-Duitsland in Hamburg met 1-2 verslagen. In de finale werd er revanche genomen op Sovjet-Unie 
en werd er met 2-0 gewonnen. Op internet zijn er nog altijd voldoende teamfoto’s te vinden van het team dat 
de finale speelde en uiteindelijk ook wist te winnen. 

Aan jullie wordt dan ook gevraagd om deze teamfoto na te bootsen met alle hulpmiddelen die jullie ter be-
schikking hebben. Zoek de originele foto op, bekijk hem zo goed mogelijk, neem de posities in zoals op het ori-
gineel en maak hier een digitale foto van. Deze foto, maximaal 5MB, moet vanavond voor 23.30 uur verstuurd 
zijn naar info@wejjegeet.nl. Zorg dat je in de mail duidelijk vermeld van welke groep deze foto afkomstig is. 

Onze jury zal alle inzendingen bekijken en de beste foto ontvangt 40 punten. De foto die volgens de jury op 
een tweede plaats eindigt, ontvangt 39 punten en zo worden alle foto’s beoordeeld en krijgt iedereen punten 
voor deze foto opdracht. Heel veel succes! 
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Hersenkrakers

 HERSENKRAKERS
 Laten we simpel beginnen met een eenvoudige rekenvraag!

 5 x 5 + 100 : 4 + 32 - 13 x 3 = 

 Ja, als je de voorbeeldvragen bekeken hebt, dan heb je een klein voordeel. Onze tentenopdracht is
 herschreven en toegevoegd aan het quizboek! Er staan 5 tenten met allemaal een eigen tenteigenaar
 naast elkaar. Elke tenteigenaar heeft een ander huisdier, drinkt een ander drankje en heeft een andere 
telefoon. De Engelsman woont in de rode tent, de Zweed heeft een hond en de Deen drink thee. De groene 
tent staat links van de witte tent. In de groene tent wordt koffie gedronken. De iPhone-eigenaar heeft een 
vogel. De Noor woont in de meest linkse tent. De bakker woont in de tent naast de tent met een kat. De LG-ei-
genaar woont in de tent naast de tent waar ze een paard hebben. De Nokia-eigenaar drinkt bier. De Spanjaard 
heeft een Blackberry. De Noor woont naast de blauwe tent. In de tent naast de tent waar de Samsung-eigenaar 
woont, wordt water gedronken. Eén van de bewoners heeft een kip. 

Wie bezit de kip?

 Een getallenreeks. Welk getal volgt?

A: 32  24 48 40 80 ……….

B: 12  16 11 17 10 ……….

C: 4   11 32 95 284 ……….

D: 13  24 46 90 178 ……….

 Een bankbediende wil graag een kluis openen. De 5-cijferige code is hij helaas vergeten.
 Gelukkig weet hij het volgende nog te herinneren:

1. Het vijfde plus het tweede getal is gelijk aan 14
2. Het vierde getal is het kleinste getal
3. Het laatste getal is groter dan het derde en het vierde getal samen.
4. Het eerste getal is meer dan twee keer het derde getal.
5. De som van alle getallen is gelijk aan zesentwintig. 

Wat is de code van de kluis?

  Henk en Ingrid gaan vanuit Henk zijn huis met de auto naar een café in een andere gemeente. Henk
 neemt de heenweg voor zijn rekening en Ingrid rijdt terug. Op de heenweg zit het niet helemaal mee.
 Met een gemiddelde snelheid van 60 km/h rijden de twee richting de kroeg. Het was erg gezellig en op 
de terugweg kan het tweetal goed doorrijden en met een gemiddelde snelheid van 80 km/h komen ze thuis 
aan. De heen- en terugreis samen duren precies 84 minuten. 

Hoeveel kilometer is de kroeg verwijderd van Henk zijn huis?
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Hersenkrakers

Het gebeurt iedereen wel eens: Je laat de kraan per ongeluk een klein stukje open staan, waar-
door er water verloren gaat. Maar hoelang duurt het, voordat je een glas van 0,25 liter gevuld 
hebt met 200 ml water, via een kraan waar elke seconde anderhalve druppel uitvalt met een 
diameter van 8 mm?

We laten een aquarium vullen met water en op het water drijft een ijsblok. We markeren het hui-
dige waterniveau. Als het ijs gesmolten is, is het waterniveau dan hoger, lager of nog gelijk?

8. Als je een kind krijgt, is de kans dat het een jongen is 50%. Als je dit aanneemt, hoe groot is 
dan de kans dat een echtpaar met vier kinderen uiteindelijk precies twee jongens en twee meis-
jes krijgt?

Een groenteboer zet ’s ochtends 200 kilo komkommers in kisten buiten. De komkommers be-
staan voor 99 procent uit water. De groenteboer verkoopt die dag geen enkele komkommer. 
Aan het eind van de dag zijn de komkommers wat uitgedroogd en bestaan ze nog maar voor 98 
procent uit water. Hoeveel kilo komkommers heeft hij dan over?

De Bonte Os heeft 26 stamgasten. Hoe groot is de kans dat twee van deze stamgasten op dezelf-
de dag jarig zijn?
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HAC Weekblad

 ALGEMEEN
 We beginnen met wat basiskennis over HAC Weekblad. 
 a. In welke week en jaar verscheen de eerste editie van HAC Weekblad?

 b. De oprichtingsdatum van HAC Weekblad.

 c.  Wat is het ondernemingsnummer van HAC Weekblad

 d. HAC Weekblad heeft drie telefoon/faxlijnen. Wat zijn de nummers?

 e. HAC startte met Hamont - Achel - Cranendonck, later kwam daar de gemeente Neerpelt bij. 
  Wanneer was dat?

 REDACTIE 
 a. In welke editie stond dit artikel?

Cranendonckse politiek hamert op oplossing vrachtverkeer Maarheeze
MAARHEEZE – Er moet snel een oplossing komen voor het vrachtverkeer in Maarheeze. Dat is al vaker gezegd, 
maar tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag drong de Cranendonckse politiek bij verkeerswet-
houder Bert Manders stevig aan om volgende week tijdens het overleg met buurgemeente Heeze-Leende over de 
kwestie stelling te nemen tegen het overlast van vrachtverkeer vanuit die gemeente in Maarheeze.

“Al meer dan vier jaar hebben bewoners van Maarheeze last van het vrachtverkeer”, zegt Marie Beenackers (PvdA). “In de 
verkiezingsprogramma’s heeft nagenoeg elke partij het oplossen van het probleem opgenomen”, aldus Hanneke Balk (Cra-
nendonck Actief ). Het zijn woorden die de noodzaak voor een oplossing van de langlopende kwestie onderschrijven. 
De afwikkeling van het vrachtverkeer van Reiling en LOG Chijnsgoed naar de A2 en in omgekeerde richting verloopt 
nu via Maarheeze. Deze route – via de Pastoor P. Thijssenlaan – Sterkselseweg – Grote Bleek – Ulkedonken – kwam uit 
het rapport Quick-scan als beste ontsluitingsweg naar voren. Hoewel Heeze-Leende dit een redelijke oplossing vindt, 
moet dit veranderen vinden PvdA en Cranendonck Actief. Het kan volgens de oppositiepartijen net zo goed over het 
grondgebied van Heeze-Leende zelf worden geleid: de noordelijke variant die bij Zevenhuizen op de A2 aansluit. Vol-
gens Balk zullen de buurgemeenten er samen niet uitkomen: “Heeze-Leende wil over Cranendonck en andersom. Dus 
de provincie moet tussenbeiden komen en er moet druk op de ketel gezet worden.”
Het voorstel van het college om samen met Buurtbeheer Maarheeze en de bewoners van Grote Bleek en D’Aasdonken 
bekijken welke maatregelen noodzakelijk zijn om de huidige route van het vrachtverkeer zo optimaal mogelijk in te 
richten en over een lange termijn oplossing voorlopig geen standpunt in te nemen, valt daarom niet in goede aarde 
bij de oppositiepartijen. Zij willen op korte termijn al concrete verbeteringen zien. Manders geeft aan blij te zijn met de 
woorden vanuit de raad en zal op basis van het debat een nieuw raadsvoorstel schrijven. Niet alleen dat, hij zegt ook 
toe heel anders de discussies met Heeze-Leende en de instanties in te gaan.

 

 b. Hoeveel deelnemers telde de laatste WK-Pool van HAC Weekblad.
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c.  Afgelopen zomer gaf HAC Weekblad een voetbalgids uit. Dit was een bewaarbijlage. Zo heet het 
niet voor niets. Onze vraag: Welke plek voorspellen we voor VV Maarheeze dit seizoen?

d.  Wie heeft dit verhaal geschreven?

Van Maasakkers bij 100-jarig jubileum kerk
De Budelse Onze Lieve Vrouw Visitatie kerk viert haar honderdste verjaardag én de pastorie heeft een volledige op-
knapbeurt gekregen. Reden te meer voor een groot feest op zondag 23 september op het kerkplein, dat tussen de 
pastorie en de kerk ligt. De organisatie verwacht dan ook een grote toeloop, waarbij iedereen, dus ook niet- of an-
dersgelovigen, van harte welkom zijn.

Pastoor Felie Spooren, Johan Vos, Jordy Drieman en Jen Adams, die zich ontfermen over het jubileumfeest van de kerk, zitten 
aan tafel in de sprankelende gerenoveerde pastorie. Jordy benadrukt de achterliggende gedachte van 23 september. “Het is 
belangrijk dat het niet alleen een feest is voor parochianen. De kerk is namelijk een uniek gebouw voor Budel en ik denk ook 
voor Cranendonck. Als je de kerk ziet, kom je Budel weer binnen. Of je nou iets met het geloof hebt of niet.” Jen vult aan: “Bu-
landers hebben iets met het gebouw, het herkenningspunt van het dorp, dát is jarig.” Johan vervolgt: “Het gaat om mensen 
samenbrengen en samen parochie zijn.”

De zondag begint om 10.30 uur met een eucharistieviering onder leiding van monseigneur R. Mutsaerts, de hulpbisschop 
van Den Bosch die samen met zijn broer, pastor Ed Mutsaerts, en pastoor Felie de mis zal verzorgen.  Het meerstemmige en 
dameskoor zullen de viering muzikaal begeleiden. “We hebben er bewust voor gekozen om het feestprogramma ’s middags 
te laten beginnen”, vertelt de pastoor. “Dan kunnen mensen even rustig thuis eten en dat geeft ons de mogelijkheid om een 
aantal dingen voor de feestelijkheden te organiseren.”

Het officiële gedeelte start om 13.30 uur met een korte toespraak door pastoor Felie, waarna op bijzondere wijze de officiële 
opening van de gerenoveerde pastorie zal plaatsvinden door burgemeester Marga Vermue en monseigneur Rob Mutsaerts.  
Johan: “De opening zal in het teken staan van de verbondenheid en hereniging van de honderdjarige kerk en de gerenoveer-
de pastorie.  Alles bij elkaar duurt dit zo’n 25 minuten. Aan het einde van het officiële deel zal sinds lange tijd weer het klokje 
van de pastorie luiden, waarna het feest kan beginnen.”

En dat Gerard van Maasakkers een gezellig feestje neer kan zetten, bewees de Brabander recentelijk nog wel bij het festival 
Rock Röring. De zanger, die naast de pastorie woont, treedt op samen met harmonie E.M.M., waarmee hij al vaker succesvol 
heeft opgetreden, en zal zijn bekendste meezingers ten gehore brengen.  De pastoor benaderde Gerard afgelopen oudjaar 
voor het feest. “Gerards eerste reactie was heel mooi: ‘natuurlijk doe ik dat, het is een burenplicht.’ Hij corrigeerde zich echter 
meteen en zei ‘nou, maar bovenal doe ik het ook heel graag’. En niet te vergeten, hij doet het pro Deo.” Johan: “De toeschou-
wers moeten er wel rekening mee houden dat het concert in de openlucht plaatsvindt, met een beperkt aantal zitplaatsen.  
Het kerkplein is echter wel geheel overdekt.   Het is immers de bedoeling om een informele sfeer te creëren.  Onder het 
genot van muziek en een drankje is er volop gelegenheid tot ontmoeting. Alleen bij zeer slecht weer wordt voor het concert 
uitgeweken naar de Borgh, maar we rekenen erop dat de weergoden ons goed gezind zijn.” Tussen de bedrijven door zijn 
bezoekers vrij om de kerk binnen te lopen en de prachtig gerenoveerde pastorie te bezichtigen. In de kerk is een tevens 
fototentoonstelling die volgens Jen zeer bijzonder is. “Er is een fotowedstrijd uitgeschreven waarbij centraal stond: de kerk 
in onze gemeenschap. Het is echt de moeite waard om te kijken wat er uitgekomen is.”  Zondag omstreeks 15.00 uur zal de 
uitslag van die wedstrijd officieel bekend worden gemaakt.  

“De entree voor het feest en het concert is geheel gratis, maar als men de ‘jarige’ een gift wil doen wordt dat zeer op prijs 
gesteld”, vertelt Johan. “We hebben in de kerk dringend behoefte aan een nieuwe geluidsinstallatie. Vooral achterin is  de 
verstaanbaarheid soms slecht.  Een gift is welkom op banknummer  1095.81.024, onder vermelding van ‘100 jaar kerk’ of in de 
collectebussen die op het feestterrein staan.”

e.  Waarover ging het eerste kerstverhaal geschreven door Evert Meijs?
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 ADVERTENTIES/FLYERS
 a. Wat kosten 5 plaatsingen van een advertentie van ±10x10 cm in HAC Weekblad in kleur. 

 b.  Wat is de deadline van gereserveerde advertenties? Dus tot wanneer kunnen deze kant-en-
 klare advertenties worden aangeleverd?

 c.  Wat kostte een fles ‘Cercle de la Grappe’ bij PLUS Dennis van Moorsel op 11 februari 2013.

 d.  Wat kost een commercieel HAC-je?

 e.  Een bedrijf wil een flyer mee laten gaan met HAC Weekblad in het hele verspreidingsgebied. 
 Hoeveel flyers moet het bedrijf leveren bij HAC Weekblad?

 FOTO’S
 HAC Weekblad werkt vaak met foto’s in de krant. Ook lezers kunnen foto’s uploaden en insturen
 voor in HAC Weekblad. Nu wat fotovragen:
 a. In welke edities stonden deze foto’s?

 b. Welke fotografen maakte deze foto’s?
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c.    Bewerkte foto. Zoek de vijf verschillen in de krant met de originele foto.

d.   Welke vereniging wordt hier gesponsord en door welke bedrijven?
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 e.    Waar zijn deze foto’s uit Kiek us Hiej genomen?

 PUZZELVRAGEN
 HAC Weekblad brengt al jarenlang puzzels in de krant. Leuk voor de lezers! Omdat jullie van quizzen
  houden, krijgen jullie wat extra vragen.
 a.    In welke editie van HAC Weekblad stond deze woordzoeker? 

 b. Wat was de oplossing?

HAC Weekblad · VRIJDAG 28 FEBRUARI 2014 PAGINA 18

HAC-jesWil degene die mijn poetsmachine 
heeft gekocht voor zijn boot met mij con-
tact opnemen? Ik heb nog een koff er met 
onderdelen voor deze machine. Tel. 0031 
495 594120.

Nette man, 50 jaar, zoekt vanaf mei 
voor max. 6 mnd. wegens scheiding 
tijdelijke woonruimte. Bovenwoning, re-
creatiewoning of evt. 'anti-kraak'. Tel. 0031 
6 37004531.

Hallo, ik ben Thomas, ik word 8 maart 6 
jaar. Wie stuurt mij een kaartje? Thomas 
Wijfelaars, Pieter Coutereelstraat 15, 3000 
Leuven.

Biedt zich aan: oppas voor bejaarden aan 
huis + evt. licht huishoudelijk werk. Tel. 
0032 487 537274.

Aangeboden: kachelhout, moet weg we-
gens uit de hand gelopen hobby, t.e.a.b. 
Tel. 0031 6 55557290.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor 
onze zeevisclub 'Valkenwaardse zeevis-
club'. Voor info bel: 0031 495 492374.

Te koop: nieuwe fi etsendrager voor op de 
auto, merk Thule voor 2 fi etsen. Tel. 0032 
478 317969 of 0032 11 663650.

Te koop: speedboot (zonder motor) po-
lyester, back-to-back seats, met trailer. 
Vraagprijs €1000,-. Tel. 0031 6 47872014.

Ik heb 6 kg. okkernoten en wil ze ruilen 
tegen briefj es oud geld/buitenlands geld 
voor verzameling. Tel. 0032 11 621741.

Te koop gevraagd: perceel landbouw-
grond, tel. 0032 479414331.

Te koop: wit eenpersoons bed z.g.a.n. met 
opberglades, incl. lattenbodem, €100,-. 
Tel. 0031 495 842965.

Te koop: gitaar + standaard + tas nieuw! 
€75,-. Tel. 0031 495 493711.

Te koop: hoge eiken dressoir in nieuw-
staat! B 2.80 - H 1.40 - D 54cm. met 5 deur-
tjes waarvan een met glas-in-lood met 
licht en 2 laden. Weg i.v.m. kleinere aan-
schaf. Tel. 0031 6 23845383.

Te koop: crossfi ets(je) merk Kawasaki 
ZXMB €60,- in nieuwstaat. Tel. 0031 495 
591680.

Ik bied me aan als bijrijder voor je 
paard(en). Wil graag samen buitenritten 
maken. Misschien samen met jou? Con-
tact: mariannekeb@kpnmail.nl of tel. 0031 
495 455050.

Te koop: wit grenen tv-kastje met draai-
plateau. Links en rechts een deur, midden 
opening, €25,-. Tel. 0031 6 59456230.

Te koop: Sharp combi magnetron i.g.st. 
magnetron/oven/grill/hot air/ontdooi-
functie €45,-. Tel. 0031 6 59456230.

Te koop: grote antieke kast, volledig eik, 
p.o.t.k. Tel. 0032 494 721777.

Te koop wegens afbraak: 2 garagepoor-
ten -deuren - hoge rolluik - vensters- grote 
togen - zeteltjes - bruine mooie bureaux 
(1.60 Br) - kledingrekken. Haast u, het zijn 
de laatste weken. Te bezichtigen Stations-
straat 21 te Neerpelt. Tel. 0032 479 703859.

Te koop: Rowenta kleine electr. vlees/
brood snijmachine i.g.st. €10,-. Tel. 0031 
495 594120.

Gezocht: heeft u oud of nieuwer visgerief 
liggen, ik koop het graag van u over. Bel 
mij op 0032 473 204567.

Te koop: 30 leesboeken 15 euro. Tel. 0031 
495 493621.

Te huur: 2 paarden- of ponystallen met 
weide en opslagruimte. U onderhoudt en 
verzorgt zelf uw paarden/pony's. Gebruik 
van de binnenpiste is bij de prijs inbegre-
pen. Manege Loöerhof, Kievitstr. 66 Ha-
mont. Tel. 0032 497 932504.

Gevraagd: wie heeft er nog oude Neder-
landse bierviltjes en doet er niets mee, ik 
kom ze graag bij u ophalen. Tel. 0031 495 
494579.

Te koop: bouw/boor hamer SDS fabr. Ein-
hel z.g.a.n. compleet in koff er, een enkele 
keer gebruikt. €50,-. Tevens nwe grote 
haakse slijper met 3 nwe schijven. Diam. 
23, €20,-. Tel. 0031 495 594120. 

Gevraagd: oud ijzer en auto's, ook gehele 
inboedels. Bel... en de Beer uit Gastel haalt 
het wel! Tel. 0031 495 492674 of 0031 6 
27318671.

Gezocht: kleine digitale weegschaal waar 
ge 100 milligram mee kan wegen, tel. 
0032 11 621741.

Alleen? Eenzaamheid beu? Actieve, 
stijlvolle m/v vinden hier nieuwe liefde. 
(25-75 jr. EN holebi afd.) B-loved: 0032 
474 263751 www.b-loved.be

Te koop: Luxman stereo installatie; ver-
sterker-tuner-cd-cassette. Tel. 0032 11 
666436.

Springkussens, attracties, feestpop-
pen, funfoodverhuur bij Revandover-
huur te Maarheeze. www.revandover-
huur.nl Tel. 0031 6 52310631.

Voor zelfbakkers verkopen wij gezon-
de pitten, zaden en meelsoorten: pom-
poenpitten, zonnebloempitten, walnoten, 
blauwmaanzaad, sesamzaad, anijszaad, 
lijnzaad, koek- en speculaaskruiden. Ook 
voor meelsoorten: o.a. spelt-, volkoren- 
en kamutmeel. Ook glutenvrije en biolo-
gische meelprodukten. Ook superfood: 
chia-zaad, quinoa en amarant steeds op 
voorraad. Op onze homepage: www.mo-
lennooitgedagt.nl  een volledig overzicht 
van onze ca. 125 produkten. Windmolen 
„Nooitgedagt” in Budel, Meemortel 22 
(langs weg van Budel naar Weert). Geo-
pend: do-vrij-zat. 9-12 en 13-18 uur.

THUISNAAISTER voor al uw stikwerk-
zaamheden, kledingreparatie, gordijnen 
enz.. Tel. 0031 6 21531948. coupeuserian@
gmail.com

Schrijf deze datum alvast in uw agenda 
6 APRIL fancy fair / rommelmarkt. In en 
om BS de Schatkist te Budel.

Duijsters Vivian (45 jr.) is op zoek naar ie-
mand om samen in het weekend mee te 
gaan wandelen of uitstapjes te maken.
Tel. 0032 468 134306.

Jin (scouts Hamont) zoekt werk! Voor al 
uw klusjes groot of klein, moet u bij de jin 
zijn. Poetsen, bakken, maaien en serve-
ren...ons hoef je het niet te leren! Zoekt u 
hulp bij - opdienen van een feest, - hulp 
bij bbq (vlees bakken) - poetsen - tuinklus-
jes... etc. Contacteer ons op: jin@scoutsha-
mont.be of via tel. 0032 491 987220 na 19 
uur!

Te koop: nette hamsterkooi, L 41cm, B 
29cm, H 26cm met grote loopbal, kooi is 
maar kort gebruikt, €20,-. Tel. 0031 495 
495519.

Te koop: nieuwe discolamp ideaal voor 
de jeugd bel: 0032 478 317969 of 0032 11 
663650.

Huis te koop: gelegen in Neerpelt, Stati-
onsstraat 33 (centrum). Perceel 7a42. Bel 
voor info of doe een bod. Tel. 0032 494 
721777.

Te koop: maxi-cosi z.g.a.n. €20,-. Tel. 0031 
495 493711. 

Ruim alles gratis op + oud ijzer. Tel. 0032 
494 443009.

Te koop: Decosol dakraamverduisterend 
rolgordijn, in te korten. Nieuw in verpak-
king, kleur donkerblauw. Maat: B 117,3cm, 
H 116cm. Nieuwprijs €126,- nu voor €50,-. 
Tel. 0031 6 59456230.

Gezocht: een wei die ik kan huren voor 2 à 
3 paarden omg. Budel. Contact: marianne-
keb@kpnmail.nl of tel. 0031 495 455050.

Beau-monde vintage: tweedehands ex-
clusieve dames merkkleding aan zeer leu-
ke prijzen! Heeft u merkkleding die u door 
ons wil laten verkopen? Bel met 0031 6 
22477435 of kijk op onze website: www.
beau-mondevintage.nl Mulk 55 Hamont. 
Di/do 13.30-17.30 u.

Autorijschool Gembira voor snel en 
goed en voordelig autorijlessen. Ook 
2todrive en Automaat. Bezoek ons web-
adres www.autorijschoolgembira.nl of 
bel 0031 6 30506490.

Te koop: buxus-kegels 80cm €6,- /stuk. 
Tel. 0032 11 640334. 

Te koop: stevig ijzeren draairek voor b.v. 
winkelinrichting met 112 ophanghaak-
jes, L 53cm als nieuw, €50,-. Tel. 0031 495 
495519.

Laptop/computer reparatie & onder-
houd, ook aan huis! Ook voor een nieu-
we laptop of computer kunt u bij ons te-
recht! (incl.gebruiksklaar maken) Let op: 
Windows XP wordt met ingang van 8 april 
2014 niet meer door Microsoft onder-
steund. Bel gerust om de mogelijkheden 
te bespreken. Martijn Coolen - Leende. Tel. 
0031 6 13381936.

Piano/keyboard/blokfl uitles Budel ge-
dipl. docent. Tel. 0031 6 13359800.

Te koop: massief vierkante teakhouten 
salontafel met lade. LxBxH 80x80x45cm, 
bladdikte 25 €70,-. Tel. 0031 6 59456230.

Te koop: mooi aquarium Juwel, H 50cm, 
D 35cm, B 80cm met inhoud; 10 Siervissen 
en 2 nwe lampen 14 dgn. oud met reke-
ning, verwarming, pomp, thermometer en 
zuurstofpomp alles compleet. Tel. 0031 6 
23845383.

Ik ben op zoek naar het boek 'Reumati-
sche aandoeningen' van Ria Bremer (be-
kend van Vinger aan de Pols). Uitgeverij 
Tirion. Tel. 0032 11 448799.

Te koop: wandelwagen Quinny z.g.a.n. 
met winterzak, regenkap en paraplu, €65,-
Tel. 0031 495 493711.

Te koop: mobiele airco €100,-, kopiëerma-
chine €10,-, metalen draadkooi voor hond 
€20,-, hondenfi etsmand €30,-. Tel. 0032 
479 9061305.

Te koop: huishoudnaaimachine €50,- en 
een tafelventilator €10,-. Tel. 0032 486 
267830.

Te koop: salon 3-zits + 2x 1-zit, grijs stof. 
Tel. 0032 11 622633.

De Nederlandse muziekavonden in café 
'De Zwarte Duivels' te Achel gaan steeds 
door de 2e en de laatste vrijdag van de 
maand. 

IK GA VOOR GOUD... VERZILVEREN
Goud- en zilverdelvers moeten de diepte in, alleen Olympisch goud ligt op 
de top van de Olympus. Daarvoor werken sporters jarenlang hard om op 
die hoogte te komen en die top te bereiken. Ze volgen zware schema’s en 
pas als ze op koers liggen spreken ze uit dat ze voor goud willen gaan. Als 
tijdens ‘de’ gouden koers het schema te veel oploopt verandert het goud 
in onbevredigend zilver. De winnaar kent later ook onvrede als hij bij het 
verzilveren van het goud de goudkoers niet ziet oplopen.

WOORDZOEKER:ZOEK DE 10 VERSCHILLEN:

OPLOSSING 21 FEBR.

WIN EEN KADOBON
In HAC Weekblad vindt u wekelijks een puzzel. Met deze puzzel
is een kadobon van Standaard Boekhandel t.w.v. €5,- te winnen. 
Stuur de oplossing met uw naam, adres en telefoonnummer naar 
wedstrijd@hacweekblad.eu of lever de juiste oplossing in bij 
ons kantoor aan de Stationsstraat 41 te Hamont-Achel. Uiterste 
inlever-datum voor deze puzzel: dinsdag 4 maart, 16.00 uur. 
Veel succes! De oplossing van vorige week was 'Het is niet 
al goud wat er blinkt'. De kadobon (af te halen bij het kan-
toor van HAC Weekblad is gewonnen door Truus Verdonk, 
Ereprijsstraat, Maarheeze. Profi ciat!Bernard Kempplein 1a, 3930 Hamont · T. 0032 11 803016 - sb.hamont-achel@standaardboekhandel.be

Koning Albertlaan 17, 3910 Neerpelt · T. 0032 11 57 37 88 - sb.neerpelt@standaardboekhandel.be

DEZE PUZZEL WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Je vindt er meer dan je zoekt

OPLOSSING:   ............................................!

ALAAF
ANIMATIE
ASWOENSDAG
BOERENZAKDOEK
CARNAVAL
CARNAVALSBAL
CARNAVALSSTOET
DWEILORKEST

FEEST
FRUHSHOPPEN
HEIKNUUTERS
LACHELIERE
MEULEWIEKERS
MUUZEVANGERS
MUZIEK
PARTY

PASEN
PINTEWIPPERS
PRINS
ROESDONKERS
TEUTEPEUTERS
TOETERS
VASTENAVOND
VERKLEDEN

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

HAC Weekblad
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 c.     Omdat de woordzoekers zo populair zijn bij HAC Weekblad, hieronder nog eentje met alle
 regelmatige adverteerders. Wat is de oplossing?

 d.    Sudoku’s altijd leuk…Wat is de oplossing?
 

 

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

ADELBERG
BASTIAANS
BELIEN
BUSTELLI
CARREFOUR
CASANOSTRA
CEVEK
CYCLEWEAR
DECO
DEGOEIJ
DIJKRAKKERTJE
EMMERS
FACTORYSTORE
FRANSEN
HAARDHUYS
HORIZON
HUIJERS
IMMOPUNT

JOSSAES
KORSTEN
LEGERSTOCK
LIMBUCOLOR
NIEUWENDAAL
OOGWERELD
PLUS
RABOBANK
RANDUM
RIBELLE
RIKSDEJONG
ROLCOLUX
SLENDERS
TEEUWEN
VANMEIJL
VERSPAANDONK
VERWEIJEN
WINZO

HAC Weekblad

4 1 6 3
8 5

a 5 8
7 5 3 1 8 6

9 4 2 1
1 8 6 b 7 3 4

9 5
7 6

8 7 4 c 2
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e.     En om het Budels dialect eer aan te doen een Budelse Cryptogram. Vul in.

Horizontaal
4. Doet de bakker zijn digi-post in deze kleding?
6. Het trekt op niks dat je daarmee loopt te sjouwen
8. Wie zijn vingers brandt…
9. Jongensnaam voor wagens
11. Niet verwant
12. Klinkt als een forse ontkenning van Ivo
13. Klinkt als een Engels vuurtje voor vader

Verticaal
1. Wij zijn voornaam
2. Laat dit dier maar in de steek!
3. Een overtrek om in te wonen?
5. Woonplaats voor een man met rok
6. Is niet blind
7. Maakt er bijna een randje aan
10. Van een weinig kleurt de pis rood

HAC Weekblad
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 OVERIG
 a.    HAC Weekblad sponsort ook een aantal verenigingen. Twee daarvan zijn zaalvoetbalclubs. Een
  van  deze teams werd in 2012 ongeslagen kampioen en wist daardoor te promoveren. Tegen
 welke tegenstander speelde dat team gelijk in dat seizoen?

 b.    Hoeveel genummerde bladzijden telt het boekje ‘t Vlees is Zwak van vaste columniste Guus van Winkel?

 c.    Hoeveel vrienden heeft HAC Weekblad op Facebook? Meer of minder dan 1500?

 d.     Wat moet je doen als je enkel HAC Weekblad wilt ontvangen, maar je hebt een ‘Nee-Nee 
 Sticker’  op je brievenbus omdat je geen andere media/folders wilt ontvangen?

 e.     Wanneer bracht het team van HAC Weekblad een bezoek aan de drukkerij waar de HAC
 gedrukt wordt?

HAC Weekblad
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Radio Horizon

Tijdens Wejje gee ’t ben je de hele avond aan het kijken, zoeken en lezen. De vraag is, kan jullie groep 
ook goed luisteren? In deze categorie is het namelijk heel belangrijk. Wejje gee ’t werkt daarvoor samen 
met RTV Horizon, dus het is belangrijk dat je de gehele avond Radio Horizon aan hebt staan. Vele  
Cranendonckers luisteren 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 19.00 uur tot 23.00 uur komen er tien geluidsfragmenten voorbij op Radio Horizon tijdens een 
extra uitzending van ‘De Show van de Radio’. Je kunt bijvoorbeeld een stukje van een liedje horen of 
het dichtslaan van een deur. Schrijf bij een liedje de artiest en het nummer op en noteer bij de andere  
luistervragen gewoon wat je hoort. Er wordt duidelijk aangekondigd wanneer er weer een geluids-
fragment voorbij gaat komen, maar het kan goed zijn dat je een uur niets hoort en een ander uur 
meerdere fragmenten. Luister dus de hele avond naar Radio Horizon en zorg dat je ook bij deze
categorie veel punten weet te scoren!

a. Wat hoor je bij geluidsfragment 1:

b. Wat hoor je bij geluidsfragment 2:

c. Wat hoor je bij geluidsfragment 3:

d. Wat hoor je bij geluidsfragment 4:

e. Wat hoor je bij geluidsfragment 5:

f. Wat hoor je bij geluidsfragment 6:

g. Wat hoor je bij geluidsfragment 7:

h. Wat hoor je bij geluidsfragment 8:

i. Wat hoor je bij geluidsfragment 9:

j. Wat hoor je bij geluidsfragment 10:
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In welke hoofdstad komt de zon als eerste ter wereld op?

We gaan er vrijwel altijd vanuit dat de Paus een oude man is.  Toch zijn er ook jonge mannen 
paus geworden.
a.  Wie was de jongste paus ooit?
 
 

b.  Op welke leeftijd werd deze man paus?
 

 
c.  De hoeveelste paus was hij precies?

Welke oud-burgemeesters van Cranendonck (of de voormalige gemeenten) wonen nog 
altijd in de gemeente Cranendonck?

Je hebt ze vast wel eens ooit gezien. Het gilde van Budel. 
Enkele vragen over deze vereniging.
a.  Hoe heet het gildegebouw van het gilde van Budel?

b.  Op welke datum is dit gebouw feestelijk in gebruik genomen en ingezegend?

c.  Uit welk jaar stamt het oudste in gildebezit zijnde schild van het Sint Jorisgilde Budel?

Hoe heet de Jeu de Boules vereniging van Gastel?

Je moet het maar weten ..
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a.  Welke landen zijn dit? 

b.  Deze landen hebben dankzij vier Nederlanders iets met elkaar gemeen. Wat precies?

c.  Dankzij welke vier Nederlanders is dit?

Tegenwoordig worden er nog maar weinig spelletjes gespeeld. Een bepaald spel heeft te 
maken met steden en kleuren.
a.  Bij welke stad hoort de kleur groen?

b.  Om welke straten gaat het precies?

Wie was de laatste burgemeester van Budel waar een bepaalde straat en/of locatie naar 
vernoemd is?

In Nederland klagen we vaak over het slechte weer. Vooral de regen wordt gezien als zeer 
vervelend. We hebben daarvoor een oplossing gevonden. Wat is de meest droge plaats ter 
wereld? 

Een voormalig winnaar van de Tour de France is ooit gediskwalificeerd, omdat hij delen van 
het parcours niet per fiets had afgelegd.
a.  Welke renner is dit?

b.  Op welke manier wist deze wielrenner de route gedeeltelijk af te leggen?

Hieronder zie je vier vlaggen van verschillende landen. 

Je moet het maar weten ..
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Rond de Wereld

We beginnen ‘rond de wereld’ lekker dichtbij: Zoals de meeste van jullie wel weten is organisator Jordy 
op dieet. Het gaat hem kennelijk goed af en hij houdt ervan om geregeld een rondje te hardlopen. 
Afgelopen week liep hij een ‘rondje Cranendonck’ en liep daarbij een flinke route. 

a. Hieronder zie je de route die Jordy tijdens zijn ronde liep. Omschrijf zo duidelijk mogelijk  
 waar hij begon en hoe zijn route was. Hij liep de route linksom. 
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2

Rond de Wereld

b. Wat is de precieze afstand in meters van de route die Jordy heeft gelopen?

c. Jordy begint altijd rustig aan zijn rondjes, om er aan het einde een eindsprint in te gooien 
 met de energie die hij nog over heeft. Uiteindelijk heeft hij de ronde gelopen in een tijd van 
 1 uur, 25 minuten en 31 seconden. Hoeveel km/h (afronden op één cijfer achter de komma) 
 liep Jordy gemiddeld tijdens deze ronde?

d. Stel dat Jordy aan de halve marathon gaat deelnemen en hij loopt de afstand in 
 dezelfde gemiddelde snelheid als deze ronde. Wat zou dan de eindtijd van Jordy zijn 
 (afronden op uren en minuten)?

Elk land op aarde heeft een eigen regeringsleider. Hieronder zie je een drietal regeringsleiders. 
Hoe heten ze en in welk land regeren ze?
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3 VV Maarheeze is goed begonnen aan het seizoen en wil dit seizoen graag terugkeren naar de 3e klasse. 

Een mooi streven en gezien de extra promotieplekken die er dit seizoen te vergeven zijn moet het haal-
baar zijn. Het bestuur besluit de spelers in de winterstop op een trainingskamp te sturen naar een Grieks 
eiland. De spelers waren meteen enthousiast, nadat voorzitter Huub van der Linden deze afbeelding 
in de ‘groepsapp’ van de spelersgroep gooide. Goed weer, een mooi kunstgrasveld om zo nu en dan te 
trainen en lekker dicht bij het strand.

De spelers wilde afgelopen week de reis gaan boeken naar dit grandioze eiland, maar toen bleek dat de 
voorzitter enkel een printscreen gemaakt had om de spelers alvast ‘warm’ te maken, maar dat hij niet 
meer wist hoe het Griekse dorp precies heette. Hij nam gelijk contact op met Wejje gee ’t in de hoop dat 
onze deelnemers hem aan het eind van de dag konden vertellen hoe het eiland heet. 

a. Hoe heet het Griekse eiland waar VV Maarheeze graag naartoe gaat? 

b.  In welk dorp op dit eiland ligt dit mooie trainingscomplex?

c.  Op het eiland ligt een vliegveld, waar de spelers van VV Maarheeze aankomen. Op het 
 vliegticket staat altijd een drie-letterige code die staat voor het vliegveld waar je
 naartoe vliegt. Wat is de code van het vliegveld op dit Griekse Eiland?

Rond de Wereld
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Je hoeft niet heel de wereld over om op mooie eilanden terecht te komen. Ook ons eigen Europa 
heeft mooie eilanden! Welke Europese eilanden hebben we hieronder weergegeven? 

Helaas gebeuren er bijna ieder jaar grote natuurrampen in de wereld. Hieronder beschrijven we twee 
natuurrampen. De eerste gaat over een aardbeving en de tweede gaat over een vulkaanuitbarsting. 

a.  Ongeveer een halve eeuw geleden werd een grote stad getroffen door een krachtige 
 aardbeving. Er vielen ongeveer 1.000 doden en er raakten ruim 100.000 mensen dakloos. 
 De aardbeving had een kracht van 6,1 op de schaal van Richter. 
 Om welke aardbeving gaat het hier?

b.  Nog niet zo heel lang geleden, vond een van de grootste en meest explosieve uitbarstingen 
 van de 20e eeuw plaats. Doordat het tijdstip van de uitbarsting voorspeld werd, werden een 
 hoop mensenlevens gespaard. Tienduizenden mensen gingen op de vlucht en de 
 omliggende gebieden werden ernstig aangetast door pyroclastische stromen, asregens 
 en lahars, als gevolg van de regen die vulkanische resten meespoelde.
 Om welke vulkaanuitbarsting gaat het hier?

Rond de Wereld
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Cranendonck is ontstaan uit een fusie van Maarheeze en Budel in 1997. In 1997 is daarom een CD ge-
maakt met de titel ‘Carnaval in Cranendonck’
a. Hoeveel liedjes staan er op deze CD?

b. Er staat ook een ‘hit’ van de Buulse Blèèrkop, alom bekend in Budel, op deze CD. Welke hit?

c. Wie was de muzikant van het liedje ‘De Witte Bille Samba’?

Ook in Weert zijn er liedjes gemaakt over onze prachtige gemeente. Mark Bouwmans schreef ooit een 
liedje, waarbij hij naar verschillende dorpen in Cranendonck ging.
a. Welke dorpen in Cranendonck worden in dit liedje bezongen?

b. Welk café uit Budel wordt in hetzelfde liedje bezongen?

Ook Cranendonck heeft een aantal nationaal bekende muzikanten. Irene Dings springt het meest in het 
geheugen. Ze deed mee aan ‘The Voice Kids’ en ze haalde de finale. Maar het avontuur begon met een 
‘blind audition’. 
a. In welk jaar deed Irene mee met The Voice Kids?

b. Met welk liedje deed Irene auditie bij The Voice Kids?

Met ‘muziek’ zijn er verschillende spreekwoorden en gezegden te maken. Onderstaande cryptische om-
schrijvingen gaan over muziek.
a. Alles doen om zijn/haar doelen te bereiken!

b. Hij roept altijd het hardste!

c. Daar is geld mee te verdienen!

Muziek
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Muziek

d. Dat lijkt me geweldig!

Wat is er te zien op onderstaande afbeelding?

 

Volgende week komt Anderkovver naar de feestavond van Wejje gee ‘t. Jij komt toch ook? Op onze Fa-
cebookpagina (*kuch* even liken *kuch*) staat een uitnodiging voor de feestavond van volgende week. 
Jullie komen toch ook? Geef hier even aan dat jullie ook langskomen door op ‘aanwezig’ te klikken. Dan

kunnen we er samen met jullie én onze feestband een geweldige avond van maken. Anderkovver komt vol-
gende week vrijdag naar Budel toe. Hoe heten de bandleden van deze band?

Bob Geldof heeft eens een 16-uur durend muziekprogramma georganiseerd. 
a. Hoe heette dit muziekprogramma?

b. Op welke datum was dit muziekprogramma?

c. Hoeveel acts/bands stonden er geprogrammeerd?
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Bij ‘De Bonte Os organiseren ze graag een feestje. Zo ook tijdens de kermis in 2014. 
a. Welke artiest was op dinsdagavond te aanschouwen op het buitenpodium?

b. Welk(e) liedje(s) zong deze artiest meer dan één keer?

c. Op maandagavond zaten er twee artiesten achter een piano op het podium. Hoe heette de 
dame in kwestie?

In Maarheeze zit een muziekschool die tijdelijk gehuisvest is in een oude school. 
a. Hoe heet deze muziekschool?

b. Wie heeft deze muziekschool opgericht?

Natuurlijk komen jullie luisteren in de Bonte Os welke muziek er vanavond gedraaid wordt. Aan het eind 
van de quiz wordt jullie team met zoveel mogelijk personen verwacht in de zaal van de Bonte Os. Hier-
mee zijn bonuspunten te verdienen. Om 23.40 uur worden de teams ‘geteld’ en hoe meer personen van

je team meekomen, hoe meer punten je krijgt voor deze vraag. Zorg er dus voor dat iedereen na het maken 
van de quiz nog even een drankje komt drinken! Om 0.00 uur zullen we enkele vragen doornemen met de 
quizdeelnemers en vanaf 0.30 uur zit het ‘officiële gedeelte’ erop. Dan is het een weekje wachten tot de prijsuit-
reiking bij de feestavond!

Muziek
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Wie o wie?

 WIE O WIE?
 a.  Wie zie je hier op deze bewerkte foto?

 b.  waarvan kennen we hem/haar?

 a.  Welke drie personen zien we hier in één foto? 
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Wie o wie?

 b.     Wat hebben deze personen met elkaar gemeen?

 Dat was leuk he? Dat doen we nog een keer!
 a.    Welke drie personen zien we hier in één foto?

 b.     Wat hebben deze personen met elkaar gemeen?

 a. Welke vier personen zie je terug op onderstaande afbeelding? 

 4b. Wat hebben deze ex-voetballers met elkaar gemeen?  
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 WIE O WIE?
 Cranendonck heeft ook een aantal personen die ver buiten onze gemeentegrenzen ‘herkend’ worden. 
 a.    Welke twee Cranendonckers zie je op onderstaande afbeelding? 

 b.     Wat is het beroep van deze twee personen? 

 a.     Welke Cranendonckse sportvrouw is op onderstaande foto te vinden?

 b.     Welke sport beoefent deze vrouw?

Wie o wie?
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Wie o wie?

 Onderstaande teamfoto van het Nederlands Elftal werd gemaakt voorafgaand aan een belangrijke 
interland. Wie hebben we uit deze foto vervangen door de talentvolle voetballer Frans Strik?

Over Frans Strik gesproken: de lokale politiek, heel interessant! Op 19 maart 2014 werd er weer ge-
stemd en daar is een nieuwe gemeenteraad uitgekomen. De kandidaten stonden op een kieslijst en 
heel Cranendonck mocht naar de stembus om een keuze te maken.

 a.    Wie was het kandidaat-raadslid dat tijdens de verkiezingen van 2014 de meeste
       stemmen kreeg?

 b.    Voor welke partij stond deze kandidaat-raadslid op de verkiezingslijst?

 c.      Hoeveel raadsleden heeft de gemeenteraad van Cranendonck?

 d.     Hoeveel voorkeursstemmen kregen alle huidige raadsleden samen?
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 Dan nog enkele sportvragen.
 a.  Wie is de huidige keeper van het eerste elftal van VV Maarheeze?

 b.   Wie is de trainer van het volleybalteam van Ledub Dames 1 die uit Budel komt?

 c.   Wie is bestuurslid ‘sponsorzaken’ van HC Cranendonck?

 d.   Wie is wedstrijdsecretaris van de seniorenafdeling bij Rood Wit ‘67/Nystrar?

 Omdat we dit jaar geholpen worden door de Buulder Buk tijdens de feestavond, ook nog even enkele 
 vragen over deze vereniging.

 a.  Wie was de 34e prins van de Buulder Buk?

 b.  Wie was de laatste prins van de Buulder Buk zonder prinses?

c.  Wie weet hoe lang de route is van de Buulder Buk tijdens de grote optocht? Let op: De carna-
valsvereniging geeft elk jaar aan waar de optocht ‘officieel’ begint en ‘officieel’ eindigt.

d.  Uit hoeveel personen bestaat de ‘Raad van Elf’ op dit moment?

Wie o wie?
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1 Bij het vragenboekje heeft jullie groep een zaklamp ontvangen. Deze zaklamp hebben de twee  

deelnemers nodig die mee doen met het onderdeel ‘Lekker Kuieren’. Deze twee deelnemers worden om 
19.30 uur verwacht in de Bonte Os en zullen daar instructies krijgen over hun opdracht. Ze zullen de rest 
van de avond bezig zijn met kuieren, dus bedenk goed welke twee je op pad stuurt. 

Wat zijn de spelregels?
- Eigenlijk hebben we geen spelregels, zoals bij de rest van de quiz, alleen moet je deze opdracht 
 echt met z’n tweeën volbrengen. Om deze opdracht leuk en eerlijk te laten verlopen, zal daarom 
 bij de Bonte Os je telefoon in beslag genomen worden om te voorkomen dat hulplijnen 
 ingeschakelt. Je krijgt één van je telefoons mee in een gesloten enveloppe, zodat je een hulplijn 
 kan inschakelen als je het echt niet meer weet. Helaas kost dit je wel punten, mocht je de envelop 
 open moeten maken, dus probeer dit te voorkomen.

Tips:
- Draag ‘kuierschoenen’
- Doe niet je aller nieuwste kleren aan
- Zorg dat je gekleed bent tegen (eventuele) regen
- Neem vooral goede zin mee.

De rest van de opdracht krijgen de twee deelnemers van de groep bij de Bonte Os om 19.30 uur. 
Kom je te laat? Dan mis je een deel van de uitleg. Kom je veel te laat? Dan kan je niet mee met 
deze opdracht en laat je 80 belangrijke punten lopen….

Succes!

Lekker Kuieren
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Wij zijn trots dat er meerdere ondernemers zijn die het initiatief van de stichting Wejje gee ’t 
steunen en als tegenprestatie mogen alle ondernemers die ons steunen een quizvraag bedenken 
en stellen. Ook in deze categorie zijn er weer 80 punten te verdienen, maar je mag op deze 
quizvragen geen joker inzetten.

Aben & Slag advocaten
Aben & Slag advocaten is een bekende naam in Budel, maar vanaf 01 augustus 2014 is 
besloten om het pand in Budel te sluiten. Zoals de banner voor ons pand duidelijk maakt, 
zijn wij niet gestopt met onze diensten, maar voeren we deze diensten vanaf heden uit 
vanaf de andere locaties. Op welk adres kunnen inwoners van Cranendonck terecht als ze 
naar de dichtstbijzijnde vestiging van Aben & Slag advocaten willen komen? 

En mocht u enkel een vraag hebben: Op welk telefoonnummer is Aben & Slag advocaten te 
bereiken? 

De Bonte Os 
a.  U kunt bij Grand Café & Zaal ‘de Bonte Os’ terecht voor lekker eten en fantastische 
 feesten, maar ook voor een gezellige borrel met ’n heerlijk drankje in het café. 
 ‘De Bonte Os’ heeft als enige een speciale bierkaart. Hoeveel bieren staan er 
 op deze kaart en wat is de gemiddelde prijs van een biertje op deze kaart?

b. Onderdeel van Grand Café & Zaal ‘de Bonte Os’ zijn discotheek The Energy en cafetaria 
 ’t Buulke. Op een lege maag kan je niet quizzen, dus wellicht is het een goed plan om 
 cafetaria ’t Buulke even te bezoeken! Dan kan je meteen de volgende vraag 
 beantwoorden: Hoeveel verschillende soorten warme snacks (incl. div. hamburgers) 
 zijn er verkrijgbaar bij Cafetaria ’t Buulke?

De Goeij Deuren
a.  Wat was het vroegere beroep van Jan de Goeij voordat hij begon De Goeij Deuren?

b.  Wat zijn de namen van de twee hondjes van Jan en zijn vriendin?

Sponsorvragen
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Drieman Events
Drieman Events is momenteel bezig met een nieuwe website, die overigens hard nodig is. 
Via Twitter en Facebook worden volgens en likers op de hoogte gehouden van de belang-
rijkste zaken waar Drieman Events mee bezig is. Waarschijnlijk hebben jullie allang de 
Facebookpagina van Drieman Events bezocht, maar vanaf 21.00 uur verschijnt op de 
Facebookpagina van Drieman Events een vraag online. Bekijk de vraag en noteer
jullie antwoord in de onderstaande antwoordbalk!

Electro van der Steen
a.  In welk jaar is Electro van der Steen opgericht?

b.  In welk jaar nam Berry van der steen het bedrijf officieel over van zijn vader?

JKB Transporttechniek
JKB Transporttechniek bestaat al jaren, maar toch weet niet iedereen waar het bedrijf in 
gespecialiseerd is. Wat levert JKB Transporttechniek aan haar klanten? 

Keistoer
Op de Facebookpagina van Keistoer wordt geregeld gemeld als er een opdracht afgerond
 is voor een van de klanten. Op 12 december 2012 werd via Facebook bekend gemaakt dat 
een website was afgerond voor een landelijk bekende klant. Voor wie werd op deze 
datum een nieuwe website gepresenteerd? 

Party- en Verhuurservice Jos Saes
Je hebt een feestje omdat je Wejje gee ’t wint en dat wil je graag met je quizvrienden vieren. 
Je besluit om Party- en Verhuurservice Jos Saes in te schakelen om wat spullen te huren en 
te bestellen. Je besluit de volgende zaken te bestellen:

- Barbecuepakket 1 met vers fruit voor 20 personen
- Jos Saes mag de barbecue schoonmaken, daar betaal je graag wat extra’s voor
- 5 statafels, met statafelrok.
- De kleine toiletwagen, met 2 damestoiletten, 1 herentoilet en 3 urinoirs
- Ook de toiletwagen laat je schoonmaken door Jos Saes
- Partytent van 5x5 meter.

Wat moet je betalen voor bovenstaande bestelling?

Sponsorvragen
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Rubcoat
Rubcoat is gespecialiseerd in behoud, bescherming en behandeling van klimaatruimten die 
speciale behandeling vereisen. Wij beschikken over een meer dan 20 jarenlange ervaring op 
dit specifieke gebied en zijn toonaangevend in de diverse toegepaste technieken. U kunt 
er dan ook op vertrouwen dat wij een bevredigende oplossing kunnen bieden voor elk 
willekeurig probleem.  Lokaal doet Rubcoat ook aan sponsoring van verschillende 
verenigingen. Verschillende teams van VC Ledub en sv Budel spelen in tenues gesponsord 
door Rubcoat. Maar wat sponsort Rubcoat bij VC Ledûb nog meer naast verschillende 
teams en het jaarlijkse Ledûbtoernooi?

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

Vlassak
Binnenkort wordt het nieuwe gemeentehuis geopend. Vlassak BV heeft dit samen met 
verschillende andere partijen op een prachtige manier verbouwd, zonder de karakteristieke 
trekken van het gebouw te laten verliezen. Eerder heeft Vlassak BV het gemeentehuis ook 
gebouwd en moesten er herstelwerkzaamheden plaatsvinden vanwege een brand in het 
gemeentehuis. Op welke datum ontstond die brand in het gemeentehuis?

We love Ties
Bij ‘We love Ties’ staan verschillende paspoppen voor het raam. De paspoppen laten zien 
welke schitterende spullen je bij ‘We love Ties’ kan afnemen. Je hebt er vast wel eens naar 
staan kijken, maar hoeveel paspoppen staan er momenteel voor het raam naar buiten 
te kijken?

Sponsorvragen
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1 We gaan jullie nog niets vertellen over de geheime opdracht, maar een cryptische omschrijving 

helpt jullie wellicht met het sturen van de juiste persoon voor deze opdracht: 
De persoon die je stuurt moet een super geconcentreerd kunnen zijn.

Vul onderstaande gegevens in en breng dit blad mee:

Deelnamenummer:

Teamnaam:

Naam deelnemer ‘de geheime opdracht’:

Enkele spelregels:
a. Het teamlid moet om 21.00 uur bij de Bonte Os zijn
b. Het teamlid moet écht alleen komen. Een tweede persoon wordt niet toegelaten
c. Je moet dit blad ingevuld bij je hebben
d. Deze opdracht duurt ongeveer 30 minuten

Vul het volgende blad in ...

De Geheime Opdracht
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Vul in voor de geheime opdracht:

De Geheime Opdracht
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