V.V. De Bokkerieërs Geulle organiseert zoekwedstrijd “Zeuk ut oet!”.
Om “ut geveul van vastelaovend” levend te houden organiseert V.V. De Bokkerieërs dit jaar naast de wedstrijd
met de mooist versierde buurt en het mooist versierde huis rond de Gäölse kalender 2022 de zoekwedstrijd
“Zeuk ut oet!”. Deelnemen kan door onderstaande vragen op te lossen, de antwoorden in te vullen op het
formulier naast dit persbericht, dit uit te knippen en uiterlijk dinsdag 1 maart in te leveren in de brievenbus van
Paul Maassen, Hussenbergstraat 76 of te mailen naar maassen76@home.nl Er zijn de volgende prijzen te
winnen: 1e prijs € 44, 2e prijs € 33, 3e prijs €22. Bij meerdere foutloze oplossingen wordt geloot.
Extra: deelnemersprijs door loting uit alle inzendingen € 11.
De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens het Halfvastenfeest dat VV De Bokkerieërs organiseert op
vrijdag 25 maart in CC de Harmoniezaal, een avond met DJ, zanger Big Benny en vrij entree.
Mensen die geen Gäölse kalender hebben en toch willen meedoen, kunnen na een telefoontje vooraf naar
3647486 nog een kalender afhalen op Hussenbergstraat 76 of de kalender en de overige info downloaden van
de site www.bokkerieers.nl Alaaf Gäöl, hauw pin en blief gezond!! V.V. De Bokkerieërs Gäöl
Onderstaand de vragen rond de Gäölse kalender 2022, veel succes met zoeken!!
1. Vanaf welk kalenderjaar is er een Gäölse kalender?
2. Uit hoeveel bladzijden bestaat de kalender?
3. Hoeveel foto’s staan er in de kalender, advertenties uitgezonderd?
4. Hoeveel plaatselijke adverteerders maken de kalender mede mogelijk?
5. Uit hoeveel verschillende branches zijn er advertenties opgenomen in de kalender?
6. Hoe vaak wordt het woord “corona” in de kalender genoemd?
7. Welk formaat advertentie, breedte maal hoogte in cm, staat het meest in de kalender?
8. Hoe vaak staat het jaartal 2022, uitgezonderd de bladzijden met week 1 t/m 52, in de kalender?
9. Welke activiteit, te organiseren in 2022, is eenmaal met een verkeerd jaartal genoemd?
10. In welk land is het voorwoord voor de kalender geschreven?
11. Hoeveel keer wordt volgens de kalender in 2022 afval op een vrijdag of zaterdag opgehaald?
12. Op welke maandag is per abuis in de kalender niet vermeld dat restafval wordt opgehaald?
13. Hoe vaak wordt voor het jaar 2022 de kerstbomenverkoop genoemd?
14. Hoeveel verschillende collectes zijn er opgenomen in het collecterooster in de kalender?
15. Hoeveel nummers/adressen zijn er van verenigingen opgenomen in de wegwijzer in de kalender?
16. In welke branche hebben de meeste deelnemende adverteerders in de kalender hun bedrijf?
17. Hoeveel foto’s in de kalender, advertenties uitgezonderd, zijn gemaakt tijdens een buitenactiviteit?
18. Op hoeveel bladzijden in de kalender is het logo van V.V. De Bokkerieërs niet opgenomen?
19. Op welke bladzijde, advertenties uitgezonderd, staat een logo in de kleuren rood-geel-groen?
20. Hoe vaak in de komende elf jaren valt Aswoensdag op Valentijnsdag?
21. In welk van de komende elf jaren valt Carnaval het vroegst in het jaar?
22. Waarom is in deze “Zeuk ut oet!” gekozen voor 22 vragen?
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