vragen
1

2

Wie staan op deze foto? Kampioensteam ATAK uit 1965/66.

Waspik 750 organiseerde tijdens het feestjaar in 2007 een feestavond in de sporthal.
A ) Welke artiesten traden op? Noteer deze in volgorde van optreden.

antwoorden
boven : links

Kees van Dongen

boven : 2e van links

Jan Kamp

boven : midden

Herman Severs

boven : 2e van rechts

Josef Smits

boven : rechts

Jan Boons

onder : links

Jos van de Ven

onder : midden

Bertus Kamp

onder : rechts

Ton Rombouts

Jozef Smits

Dièzz
Ad Godefroy
Pater Moskroen
Harry Slinger
Alle 13 jaanke
Albert West
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B ) Wie was de spreekstalmeester?

Ivo Franklin

C ) Had deze persoon een effen shirt, een gestreept shirt of een gebloemd shirt aan?

een effen shirt

Hieronder staan detailfoto’s van Waspikse Evenementen door de jaren heen.
Benoem om welk evenement het gaat en in welk jaar de foto gemaakt werd.

Er is in 2018 weer heel wat gebeurd in het Waspikse. Gelukkig schrijven de weekkrantjes vaak
over ons dörpke. Beantwoord de volgende vragen:
A ) In april staat in de Maasroute een artikel over de jubileumeditie van het
A-Meezing Festijn. Wie staan er op de bijbehorende foto (vlnr) ?
B ) 1. Welke vereniging organiseerde de tweede vriendjes- en vriendinnetjesdag?
2. Hoeveel kinderen hebben deelgenomen aan deze dag?
C ) In januari staat in de Maasroute een artikel over het Buurkracht team in Waspik-Boven.
1. Wie van de 5 heren op de foto heeft een fiets vast?
2. Wanneer organiseerde zij een info-avond n.a.v. de vragenlijst?
D ) Wat heeft de verkeerscommissie van De Brug in elkaar gezet tijdens de verkeersdag?
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E ) 1. Wanneer vond in Waspik het eerste mamacafé plaats?
2. Uit welk boek werd er voorgelezen?
3. Wat hebben de kinderen op?
F ) In januari staat in het weekblad Waalwijk een artikel over Maarten van der Weijden.
Wat is het onderschrift bij de foto bij het artikel?
G ) In de carnavalskrant staan zoals altijd weer veel advertenties.
Hoeveel advertenties van kappers vind je terug in deze krant?
OPDRACHT inleveren in goodiebag

jaartal

evenement

A)

1994

Evenementenmarkt

B)

2016

Waspik Fantastic

C)

2017

Atak Beach

D)

2010

KPJ Waspik

E)

2013

Zomerkamp

F)

2016

Jeugdvakantieweek

G)

2016

Kerstmarkt

H)

2017

DWDQ

1

2

3

Melanie van Eersel

Loïs Rutters

Atak'55

60

Piet van Dongen

23-1-2018

escaperoom
eind februari 2018

kleine kangaroe

een mandarijn

23-2-2018 IS OOK GOED

Zwem mee met Maarten van der Weijden !
8
Loombandje
Scoobydoo bandje
Macramee
Punniken
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Wat is de naam van de eerste officieel bij de KNVB geregistreerde voetbalclub uit Waspik
en van wanneer tot wanneer bestond deze?

naam

van

Brabantia

1917

1921

tot
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Welke plaatsen wilden zich ten beginne samenvoegen onder de naam “De Groene Gemeente”?

Waspik

Sprang-Capelle

s Gravenmoer
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Noem de voorzitters van de Waspikse tennisvereniging vanaf de oprichtingsdatum.
(te noteren als N. Achternaam)

A. Jansen

A. Brokx

P. Maassen

Raamsdonk
H. Veling

C. Fikke

J. Verschuren

C. van Bragt

J. Broeders

In 1972 startte TV Waesbeeck met de clubkampioenschappen.
Wie werden er dat jaar clubkampioen bij:

A ) de heren

B ) de dames

C ) de mix (heer)

C ) de mix (dame)

Ton Rombouts

Charlotte Brokx

Bertus Kamp

Charlotte Brokx

Wat is de naam van deze laatste molen ?

De Hoop

C. van Dongen
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