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Welkom!
Beste deelnemer(s),
Mijn naam is Valerie, ik ben een van de medewerkers van uw VVV sectie in
Zuid-Nederland en ben u graag van dienst.
Balkum & Mirroi heeft zoveel moois, unieks en voor ieder wat wils, het was
dan ook onvermijdelijk; een eigen VVV gids voor Balkum & Mirroi!

VVV Balkum & Mirroi

In deze gids komen allerlei zaken aan bod. Voor de goede orde vertel ik erbij
dat er veel in deze gids staat, maar ook héél veel niet. Een logisch gevolg van
het moeten maken van keuzes...
Door middel van vragen en opdrachten wil men jullie op een andere wijze
laten ervaren hoe bijzonder ons dorp met zijn inwoners is. Hopelijk beleven
jullie er het plezier aan dat men voor ogen had bij het samenstellen van deze
rondtour in de vorm van een dorpskwis!
Mijn tips en mededelingen
Met klem raad ik aan de gids eerst met het gehele team door te nemen alvorens de vragen en opdrachten onder jullie teamleden te verdelen. Zo is de
kans het kleinst dat er iets belangrijks over het hoofd gezien wordt.
Het betreft vragen en opdrachten die thuis en/of buitenshuis opgelost kunnen
worden. Hoe jullie deze onderling verdelen bepalen jullie helemaal zelf.
Verdeel de vragen en opdrachten slim, maak gebruik van elkaars (bijzondere)
talenten en bedenk welke middelen beschikbaar zijn om een zo goed mogelijk
resultaat te behalen. Ieder punt telt. Houd daarbij de tijd goed in de gaten,
deze verstrijkt misschien sneller dan je denkt. De klok op de website van de
Balkumse Kwis (http://www.balkumsekwis.nl) is leidend.
De meeste vragen en opdrachten zijn vrijblijvend. Het staat jullie als team dus
geheel vrij om bepaalde vragen en opdrachten buiten beschouwing te laten.
Naast vrijheid en gezelligheid staat de (individuele) veiligheid altijd voorop!
Via de website van de Balkumse Kwis geeft de organisatie belangrijke mededelingen door. Check deze dus regelmatig!
Balkumse & Mirroise mensen (de BM-ers) herken je vaak aan hun ingebakken
bereidwilligheid om anderen te helpen. Ik zal daarom de laatste zijn die jullie
verbiedt om leden van andere teams te helpen hun teamscore te verhogen.
Of dit slim is, is een heel andere kwestie...

Voor een correcte inlevering van de vragen en opdrachten geldt:

* Binnen de daartoe gestelde tijd moet de originele gids (kleur) volledig en op volgorde van paginanummer worden ingeleverd.
* Elke in te leveren pagina dient aan de blanco achterzijde, of een
deel daarvan, te worden voorzien van het teamnummer.
* Alleen de inzendingen via het eerder door jullie opgegeven (hoofd)
e-mailadres zijn geldig.
* Lever alles aan in dezelfde tas die eerder op de avond is uitgereikt.
Deze gids is tevens digitaal in te zien op de website van de Balkumse Kwis.
Hierop kunnen jullie ook het reglement nalezen.
Op deze site staat ook een evaluatieformulier dat hopelijk na aﬂoop van de
kwisavond door zoveel mogelijk deelnemers wordt ingevuld. Voor de organisatie is deze feedback van grote waarde! En voor jullie team levert het bonuspunten op...
Uit de eerder gehouden enquête blijkt dat de gemiddelde Balkumse kwisser
het op prijs stelt als antwoorden minder ‘googlebaar’ zijn. Tevens mag de
tijdsdruk hoog zijn waardoor de spanning stijgt.
In deze editie heeft men geprobeerd hier gehoor aan te geven.
Mocht jullie team zich ondanks alle beschikbare hulplijnen en/of -middelen
toch overvraagd voelen, weet dan dat ik deze gehele avond tot jullie beschikking sta om te helpen waar ik kan, ik doe het graag!
Start dus gerust een chat met mij via: www.vvvbalkummirroi.nl
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‘t Zit ‘m vaak in de details...

In Balkum en Mirroi kun je niet om de vele rijksmonumenten heen. Geef bij de juiste nummers aan op welk adres je deze kunt vinden.
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We will Bock you!
Wat eraan vooraf ging:
Na een hectisch jaar vol activiteiten in Balkum & Mirroi besluit de Mirroise Bok dat het tijd is voor de nodige ontspanning. Zou hij zoals vroeger een bezoek gaan brengen aan de ondeugende Noord-Amerikaanse
sneeuwgeitjes, diverse dansjes wagen tijdens een ‘Full Moon Party’ in
Thailand of op stapvakantie gaan naar Sunny Beach in Bulgarije? Een
lastige oefening dit jaar, want onze Mirroise Bok moet het op advies
van zijn dokter tijdelijk rustiger aan gaan doen, dus moet er in alternatieven gedacht gaan worden.
Waarom zou je je geliefde woonplaats verlaten als het daar zomers ook
subtropisch en ’s winter ijskoud kan worden? Naast Balkums eigen
prachtige plekjes kent onze Bok ook nog eens een hele hoop leuke
mensen. Het zet de Bok aan het denken.
Op je gemak een bezoekje brengen aan deze mooie plekken en langs te
gaan bij zijn vele gezellige vrienden klinkt ‘m goed in de oren en na wat
wikken en wegen knaagt hij de knoop met één ﬂinke hap door: een
rondtrip door Balkum & Mirroi it is! Alleen hij en niemand anders!

Mirroise Bok

Gewapend met selﬁestick en smartphone om zijn belevenissen vast te
leggen gaat hij de rest van het jaar op pad. Hier komt natuurlijk een
fantastisch reisverslag van!
27 december 2015, in de namiddag:
Inmiddels is onze Bok aanbeland op één van zijn favoriete plekjes: de
Balkumse Karaokebar! De mooiste nummers passeren de revue: ‘I goat
a feeling’ van The Black Eyed Peas, ‘What if Goat was one of us’ van
Joan Osborn, ‘Bug-a-Bock’ van Destiny’s Child, ‘I love Bock & Roll’ van
Joan Jett en natuurlijk ‘Bock around the Clock’ van Bill Haley.
Dolgraag wil hij zijn reiservaringen met anderen delen, maar verbaasd
constateert de Bok dat de karaokebar nagenoeg leeg is! Waar zijn al die
leuke inwoners van Balkum & Mirroi gebleven? Normaliter houden zij
wel van een feestje, toch?
Zwaar teleurgesteld opent hij zijn Twitteraccount (@Mirroisebok). Verrast maakt hij een bokkesprong uit zijn stoel en roept uit: “Verrek, vanavond is de Balkumse Kwis waarin ik vorig jaar een glansrol heb vervuld! Wat ontzettend vreemd dat ze mij dit jaar niet benaderd hebben,
ik ben immers altijd van grote toegevoegde waarde. Die Balkumse Kwis
kan beslist niet zonder mij, ook dit jaar niet!”
Totaal niet gehinderd door gebrek aan zelfvertrouwen neemt de Bok
een kordaat besluit: om bezoekers naar de karaokebar te lokken (gevestigd aan Kerkwijk 61, in de grote zaal) zorgt hij ervoor dat hij wederom een prominente rol zal spelen in de Balkumse Kwis!

Opdracht van de Mirroise Bok:
“Kom me vanavond tussen 19:00 en 21:30 uur, met minimaal twee personen per team en bij voorkeur per ﬁets, hier in de karaokebar opzoeken en
jullie krijgen het essentiële deel van de buitenopdracht. Zonder dit deel is
de buitenopdracht niet te maken!
In de buitenopdracht zijn o.a. foto’s van mijn laatste trip te zien. Probeer te
ontdekken waar ik ben geweest en beschrijf dit zo concreet mogelijk in de
daarvoor bestemde lichte balken onder de foto’s.
Bezoek vervolgens deze locaties zelf ook (met minimaal twee personen en
bij voorkeur per ﬁets) om aldaar de bijbehorende buitenvraag te ontdekken. Vul het antwoord daarvan in op het meegeleverde antwoordformulier.
De volgorde van de locatiebezoeken bepaal je zelf.
Nadat alle formulieren compleet of zo goed mogelijk zijn ingevuld, voeg je
alles toe aan het mapje (gids/vragenboekje) dat jullie team aan het eind
van de avond op tijd moet inleveren. Het leven kan soms zo simpel zijn!
Ow, zou ik het nog bijna vergeten: er schuilen twee ieniemienie addertjes
onder het gras:
• Addertje één: Maak een selﬁe met mij en Twitter deze naar: @Mirroisebok
met daarin een hashtag (#) gevolgd door je teamnaam en #BK15.
• Addertje twee: Voor wat, hoort wat! De Bok wil de buitenopdracht graag
met je delen maar wil daar vooraf wel iets voor terug… Wát dat precies is
ontdek je vanzelf bij aankomst in de karaokebar. Schraap de kelen alvast!
Thuisblijvers verwijs ik graag door naar www.vvvbalkummirroi.nl.”
Succes en veel plezier!

Ieder jaar weer probeert KPJ Berlicum de proeven van de dorpszeskamp uitdagend en vernieuwend te maken. Ze doen er
alles aan de deelnemers een plezierige en spannende dag te bezorgen. Geef op het veld aan waar de acht proeven zich
dit jaar bevonden. Kies uit de onderstaande proeven. De eerste krijgen jullie van ons cadeau...

Stormbaan - Ballengooien - Watertransport - Boomstamtrekken - Zwembandgooien - Schiet maar raak - Watergooien Boomstamgooien - Schommelbal - Waterglijbaan - Skilattenrun - Waterrad - Badeendjesspel - Tunnelkruipen

Evenementen

Waterfietsen
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Wie over de juiste ‘inside information’ van de dorpszeskamp kan beschikken, heeft bij onderstaande vragen een
streepje voor. Je team ligt dan meteen een proefje of wat voor, zeg maar...

Wie schreef dit jaar het voorwoord in het programmaboekje van de zeskamp?

Wie stond er dit jaar achter de draaitafel tijdens de feestavond in de tent?

Wat is ‘t hoogst aantal deelnemende teams dat ooit heeft meegedaan, en in welk jaar?

Welk team heeft het vaakst gewonnen, en hoeveel keer?

In 1994 deed een team mee dat zichzelf ‘De Friezen’ noemde. Waar kwam zij vandaan?

Evenementen

Wie is de eigenaar van het veld waarop de zeskamp wordt gehouden?

Welke “Galliër” heeft in alle 25 edities waarin de Galliërs meestreden, meegedaan?

Welke persoon uit Balkum/Mirroi heeft de meeste zeskampen op zijn naam staan en
deed dit jaar voor de 34e (!) keer mee?
Ondanks dat de moeilijkheidsgraad voor hen stukken hoger lag door hun zintuiglijke
beperking, liet dit team zich door geen enkele proef weerhouden. Hoe heette dit team?
Hoe luidt de naam van het langst zittende commissielid,
en hoeveel jaar vervult hij/zij deze taak inmiddels?
Eénmaal werd onze dorpszeskamp afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden . In welk jaar was dat?

Hoeveel personen hebben het dorp verlaten
om in een andere plaats te gaan wonen?
Hoeveel personen zijn in 2014 van
buitenaf in Balkum & Mirroi komen wonen?

16

Ook in onze pittoreske dorpjes vervult de politie een
belangrijke taak, gericht op veiligheid en dienstbaarheid.
We spraken één van de wijkagenten over de gebeurtenissen
in ons dorp. Aan jullie de schone taak om antwoord te geven op
onderstaande vragen.
Hoeveel aangiftes zijn er in 2014 opgenomen in Balkum & Mirroi?

Bevolking & Veiligheid

Van welk strafbaar feit is er in 2014 het meest aangifte gedaan in ons dorp?

Hoeveel aangiften ﬁetsdiefstal zijn er in ons dorp in 2014 afgenomen?

Wij stimuleren het
gebruik van hulplijnen
voor het beantwoorden
van de kwisvragen.
Veiligheid staat echter
voorop! Neem daarom
voor de antwoorden
van deze kwis géén
contact op met de
directe hulpdiensten,
zoals 112 of de
GGD zodat zij hun
lijnen vrij kunnen
houden voor
échte (nood)gevallen!

Bij welk alcoholpromillage wordt een ervaren bestuurder door ons beboet?
En wat gaat u dat dan kosten?

In onze gemeente zijn meerdere wijkagenten actief. Wie zijn zij?
En wie van hen is de Wijkagent Plus?
1.
2.
3.
4.
5. Wijkagent Plus:

4.
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Hoewel je er liever geen beroep op doet staat deze dag en nacht voor je klaar: ons eigen brandweerkorps!
Vanavond doen wij een beroep op jullie kennis. Hopelijk levert dit geen (over)verhitte discussie(s) op...
Wanneer is het brandweerkorps van Balkum opgericht?
Hoe vaak is ons korps in 2014 uitgerukt voor een melding?
Hoe vaak betrof dit een vals alarm?

Bevolking & Veiligheid

Wie is onze huidige postcommandant?
En wie was de allereerste?
Hoeveel actieve brandweerlieden telt ons brandweerkorps medio 2015?
Hoeveel daarvan is vrouw?
In welk jaar zag het jeugdbrandweerkorps van Balkum het levenslicht?
Hoeveel leden telt het huidige jeugdbrandweerkorps?
Zet een kruis achter ieder criterium waaraan een nieuwe brandweerman M/V moet voldoen:
Overdag voor 50% in de week tussen
8:00 - 17:00 beschikbaar zijn

Iedere maandagavond voor 75% tussen
20:00 en 22:00 beschikbaar zijn

Op max. 7 minuten vanaf de kazerne
wonen/werken

Volgen opleiding (minimaal) voor Brandwacht A
(duur dagcursus 1 jaar, duur avondcursus 2 jaar)

Lichamelijk gezond zijn

Minimaal 18 jaar oud zijn

Geen hoogtevrees hebben

Geen engtevrees hebben

Goed om kunnen gaan met mensen in een groep

Hoeveel liter water past er in een volle tank van onze(!) bluswagen?
Hoeveel katten/poezen zijn er in 2014 door ons korps uit een boom gered?
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Noem maximaal zestien verdwenen kroegjes
uit Balkum & Mirroi zonder dier in de naam.
Punten voor ieder goed antwoord.
Noem maximaal twaalf verdwenen
cafetaria’s uit Balkum & Mirroi.
Ook hier punten voor elk goed antwoord.
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Bestudeer de informatie onder het tabblad inwoners van de website van gemeente
Sint-Michielsgestel: https://www.sint-michielsgestel.nl/inwoners/ zo goed mogelijk.
Stuur één slachtoﬀer teamlid inclusief boarding pass(!) naar het Mercuriusplein.
De opdracht bestaat uit een x-aantal multiple choice vragen. Probeer zoveel mogelijk vragen
te beantwoorden, het hoeft niet af. Op locatie krijg je verdere instructies. De opdracht start
exact om 20:15 uur. Vanaf 20:00 uur word je toegelaten. Kom je te laat dan heb je pech;
je mag dan niet meer meedoen! De klok op de website van de Balkumse Kwis is leidend.
De opdracht duurt tot uiterlijk 21:15 uur. Er mag vanaf 20:15 uur
niet meer gesproken worden. Het toezicht hierop zal streng zijn!

(bovenstaand notitievel
letj

e)

Geheime opdracht

Zonder boarding pass geen deelname!
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o

Het is niet toegestaan tijdens de opdracht welk
(hulp)middel dan ook bij je te hebben. Dus óók
geen mobiel, smartwatch, calculator, make-up tas,
plakband, leesplank, navigatiesysteem, pen etc.
Schrijfgerei is op locatie aanwezig.
Omdat wij niet de beroerdsten zijn, gezelligheid
bij ons hoog in het vaandel staat, komen wij
jullie graag tegemoet door toe te staan dat je
aantekeningen maakt op bovenstaand notitievelletje. Alleen dit notitievelletje mag
meegenomen worden! Indien je je niet houdt aan
de regels loop je kans uitgesloten te worden van
verdere deelname.
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Van alle markten thuis; tussen 1883 en 1936 liep er een heuse
stoomtram door Balkum en Mirroi. Een enkel spoor verbond
Den Bosch met Veghel en verder. Lijn 158, maar dan anders...

Wat was de bijnaam van deze tram?

Van A naar Balkum

Waarom werd hij zo genoemd?

Vanwege het enkel spoor waren er twee wissels waar de trams moesten
wachten op de tegenligger om die te laten passeren.
Waar lag deze wissel in Balkum?

Waar lag deze wissel in Mirroi?

Waar lag een kort doodlopend zijspoor bestemd voor het laden en
lossen van goederen?

Door concurrentie werd de tramlijn in 1936 opgeheven.
Wie waren deze concurrenten?
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Van A naar Balkum

Balkum heeft een fantastisch wegennet. Dat vereist wel de nodige zorg.
Schrijf onder de foto de naam van de straat waar zo hard aan de weg
getimmerd werd.

Voor het team met
de hoogste score
voor de buitenkwis:
een

OVERNACHTING
(inclusief ontbijt)
voor twee tot zes
personen in ons

luxe appartement.

Herken je niet
de juiste straat?
Misschien weet
Valerie wel raad!

Cadeau!
Voor de 10 snelste teams:
Gratis VIP Polish autowasbeurt
inclusief onderkantwassen!
Jos van Boxtel wenst iedereen
veel succes met de kwis!
Carwash Jos van Boxtel Middelrode

Haffertsestraat 21, 073-5033921, www.josvanboxtel.nl
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Kunst & Cultuur

THEATERPROGRAMMA 2015-2016
Koppel de teksten aan de afbeelding zoals deze in de folder van Den Durpsherd
staan vermeld. Zet de juiste letter van de tekst bij de juiste afbeelding in het oranje
omlijnd vierkantje.
Let op: verbeteren
mag niet!

TEKST A
Aanstekelijke folk, knallende feestnummers en
meeslepende ballades: Pater Moeskroen brengt
met een karrenvracht aan instrumenten een aanstekelijk en herkenbaar “Moeskroen-geluid”

TEKST B
De Brabantse Avonden staan garant voor sfeervolle avonden met muziek en/of cabaret van
eigen Brabantse bodem! Geniet van hun
Brabantse humor, muziek en entertainment!

TEKST C
Waarschuwing! Grote kans dat je na dit college
grappiger wordt. Ze kunnen gaan glimlachen,
gaan huilen van ‘t lachen of je raar aankijken.
Voor de gevolgen zijn wij niet aansprakelijk...

TEKST D
Cabaretiers Pieter Jouke, Jochen Otten en Wilko
Terwijn brengen een soort oudejaarsshow waarbij
ze om beurten op scherpe en humoristische wijze
terugblikken op het afgelopen jaar. Hilarisch!

TEKST E
De voorstelling vertolkt een gevoel wat iedereen
kent; Het grote onbereikbare waar we allemaal
wel eens tegenaan schuren. In ‘Koller blijft thuis!’
laat Eric de lach en de traan elkaar omarmen.

TEKST F
Een vrolijke meezing-kerstshow vol klassieke,
swingende, tenenkrommende en tranentrekkende
kerstliedjes. Kom lekker de feestdagen inzingen!

TEKST G
Max van den Burg is een pretentieloze entertainer,
komiek, verhalenverteller, muziek en danser.
AMOK is een veelzijdig theatraal en muzikaal eenmansspektakel: een heerlijk no-nonsense cabaret!

TEKST H
Peter van der Hurk verrast met berichten uit het
heden en verleden. Hij krijgt informatie door
over en van overledenen naar aanleiding van een
foto of voorwerp van iemand uit het publiek.

TEKST K
Jouke is origineel, kwetsbaar, fysiek, authentiek en
interactief. Als je wilt dat comedy een hart heeft
en je laat schreeuwen van het lachen, dan is dit
helemaal de show voor jou!

TEKST M
Bent u liefhebber van theater, of weet u dat nog
niet? Kunt u ook niet kiezen omdat er zoveel is?
Geen probleem! Bij Appels met Peren is alles:
muziek, cabaret, variété én toneel.

TEKST N
The Beatles Revival is een must voor elke Beatles
kenner/liefhebber en voor het jongere publiek dat
de kwaliteit en magie van het Beatles repertoire
heeft leren kennen.

TEKST P
In ‘Tot Nu Toe’ ploetert Jouke door het leven.
Bang voor alles wat in de toekomst ligt en opgelucht over wat achter hem ligt. Maar alles
komt altijd goed. In ieder geval, Tot Nu Toe.
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En nou unne Joekel van unne Kwèk veur dees vraogen over Carnaval!

Welke oud-Prinsen uit Balkum & Mirroi zijn te herkennen op voorgaande pagina?
Enkel en alleen het vermelden van de burgernaam bij het juiste cijfer levert punten op.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prins Carnaval

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's

2x gratis APK!
1x voor de winnaar van de drumometer
(tijdens de Serious Request drummarathon)
1x voor de winnaar van de Geheime Opdracht
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En nóg unne keer wè vraogen over het carnaval in Balkum & Mirroi...
Door welke Prins werd deze onderscheiding uitgereikt?

En wie was de Adjudant ?

Over welk carnavalsjaar hebben we het?

Van welke carnavalsvereniging was de Prins lid?

Carnaval

En van welke carnavalsvereniging de Adjudant?

De carnavalsmis is een prachtige traditie.
Wat was het thema in 2003?

De onthulling van de nieuwe prins wordt middels
een document gedaan. Hoe heet deze aankondiging ?

Wie werd op het 11-11 bal van 2011, 11 jaar oud?

Aan wie werd in 2008 de Joker uitgereikt?

Wat was de lijfspreuk van de Prins en Adjudant in 2002 ?

In welke straat + huisnummer kwamen we dit tegen in 2015?

optocht
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Carnavalsoptocht

En veur de leste keer unne vraog over Carnaval!
Verbind de juiste carnavalswagen aan de juiste
vereniging. Geef iedere verbinding een andere lijnsoort!
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Op sportief gebied valt er genoeg te beleven en te ontdekken in Balkum & Mirroi.
En niet alleen op sportpark De Brand hebben veel verenigingen hun draai gevonden.

Met zoveel biljartverenigingen kunnen we gerust
stellen dat het een geliefde sport is in het dorp.
Er is zelfs een damesbiljartvereniging.
Wat is hun naam?

Menig jong talent staat te trappelen tot ze mogen
beginnen met trainen bij BMC.
Wat is de trainingsdag en -tijd van de Mini’s?

Ieder jaar geeft Badmintonvereniging Shuttle Up
netjes aan de gemeente Sint-Michielsgestel het
ledenaantal door. Hoeveel actieve leden en jeugdleden hebben zij gemeld op 21-07-2015?

FMC the Whoopers traint ware talenten. Lissi van
Schijndel is met BMX cross tot driemaal toe
Europees kampioen geworden. En op het WK
werd zij zelfs 5e van de wereld!
Wat is de geboortedatum van dit jonge talent?

Actieve leden:

Sportwijzer

Actieve JEUGDleden:
Basketbalvereniging Springﬁeld heeft als
thuisbasis Sporthal de Run. Wie is/zijn de
aanvoerder(s) van heren Bier van deze
basketbalvereniging?

Judoclub Berlicum behaalde dit jaar goede
resultaten op het WK Judo voor veteranen.
Hoe heten de “bronzen” heren?

Met trainings- en wedstrijdmogelijkheden zoals
de ‘Sylversterloop’ en ‘Balkums rondje’ blijven we
niet achter op het gebied van hardlopen.
Op welke locatie is afgelopen jaar laatstgenoemde (wedstrijd)ronde gestart?

Schietvereniging De Rustige Schutters is gevestigd
in Den Durpsherd. Je kunt hier op tien meter
afstand schieten (en soms ook op heksen).
Waaraan dankt deze vereniging zijn naam?
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In Balkum & Mirroi weet men veel van sport. De antwoorden van deze vragen schudden
jullie vast zo uit de mouw. Dus ter ere van de sportiviteit én gezelligheid...

Deze stoere Balkummer ﬁetste dit jaar mee in
de Giro di KiKa. Wat is zijn naam en hoe heette
zijn team?

Welke bekende ‘klimmen’ kon hij na deze giro
afstrepen van zijn to-do-lijst?

Het WK vrouwenvoetbal 2015 in Canada was een
primeur voor het Nederlands damesvoetbal.
Waar en tegen wie speelden zij hun eerste
wedstrijd?

Wie scoorde er toen voor Nederland?

Wat was het resultaat van die eerste wedstrijd?

Winst/verlies

Sport en Balkum

(streep door wat niet van toepassing is)

-

Hoe vaak startte de Tour De France in Nederland?

‘Onze’ Dafne wereldkampioen op de 200m!
Wat was haar tijd?

Hoe oud is Tom Dumoulin vandaag?
Antwoord in jaren - maanden - dagen

Welke vrouw(en) liep(en) deze afstand sneller?

Jaren:

Maanden:

Dagen:

Vijfendertig jaar geleden stonden er drie
Nederlanders in de top 10. Hoe is hun naam en
welke plaats veroverden zij toen?

Wij kennen hier een toernooi dat vernoemd is
naar een bekende Balkumse tennister. Hoe heet
het naar haar vernoemde tennistoernooi?
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Flora & Fauna

Het is niet bekend of onderstaande dieren door Freek zijn aangetroﬀen in het Balkumse landschap,
maar ze zouden zeker niet misstaan in een gebied zoals Engelenstede.
Noteer in de vakjes onder de foto’s om welke dieren het gaat.
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Het Balkums dialect kent een aantal typische woorden. Sommigen zijn overgenomen uit dorpen uit de omgeving maar geheel geïntegreerd in het
dagelijks leven in ons dorp. Hieronder staan een aantal typisch Balkumse woorden. Vertaal deze in het Algemeen Beschaafd Nederlands.

Potternoster

Overschooren

Sèmmele

Plaatselijk dialect

Euze
Paddekoal
Antwoord in één woord! In ieder vakje komt dus
maar één woord te staan! Bij gebruik van meerdere
woorden wordt het antwoord fout gerekend.

Uling

Tuire
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Plaatselijk dialect

Balkum kent een bijzonder
plaatselijk dialect met eigen
woorden, klanken en grammatica.
Hieronder leest u een aantal
teksten in (vrij vertaald!) dialect.
Laat u meevoeren door de
wonderlijke klanken van deze
historische maar nog steeds zeer
gewaardeerde taal...

TEKST 5:
Spiegels aon ut plafond
En ze brenge kouwe champagne
En ze zin:
We zèn allemaol mar gevangene van onze eige wensen
En in de kamers van de mister
Kommen ze allemaol samen um te eete
Mi hun stale messen staken ze hum neer
Mar ze kunnen ut bist in hum nie klein krège
Het leste wè ik me herinner
Waar dè ik naor de deur rende
Ik moes dun gang zien te veine naor dun utgang

TEKST 1:
Ik heurde de drums vannaacht weerklinken
Mar zè heurde alleen ﬂuisteringen van un zaacht gesprek
Ze kumt aon mi de vlucht van hallef een
De deur de maon verlichte vleugels
Weerspiegelen de sterre die me naor men redding leiden
Ik hield onderweges unne ouwe mins aon
Ik hopte lang vergete woorden te veinen
Of een ouw liedje
Hij keek men aon alsof hij wilde zegge
Schiet un bietje op jonge, daor waacht iemand op jou

TEKST 2:
Al die rekeninge stapele zich op op men buro
Ut lekt wel op unne berg
Alle kleinkeinder rennen dur omhene
Ik kan hun bùkskes heure grommen
Het is volle maon
En men durske blef mar janke
Ze zin dè ze me zo verlaote
As ik nie thuis kwaam mi vijftigduuzend

TEKST 3:
Ge slaopt dun hille dag en ligt snachts lippelke-lippelke
Ge eet oe lievelingseten
Waarum zok dan trouwen mevrouw
Dees doe ik nou
Blef vrijgezel en bespaor dan unne dollar
Kom dun zaoterdag aovend, ik maak dan un schon
durske het hof
Mi unne stok en un hoog gesteven kraag

TEKST 4:
Es ik hier laag
Es ik hier gewoon mar laag
Zodde gè dan bè men ligge
Dan vergeten we den hille wirreld
Vergit wetter verteld wordt
Veurdè we te oud worren
Laot me un tuintje zien waor het barst van het leve

TEKST 6:
‘Kan nie zegge wè gè vur mèn betekent
Zeg mar dèk jou nooit mèr kwetraak
Ik kan nie mir leve zonder jou
Niks kan mèn nog van jou scheijen

Op welke liedjes zijn deze
teksten geïnspireerd?
de!
De titel van het lied is voldoen
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In Balkum wordt op het Mercuriusplein iedere woensdagochtend van 8 uur tot 12 uur de weekmarkt gehouden. In oktober jl. troﬀen wij 17 marktkooplieden aan die
in hun kramen een diversiteit aan producten te koop aanboden. De opdracht: op deze pagina staan foto’s van deze kramen, op de volgende pagina een plattegrond
van de markt met de opstelling van de kraampjes van toen. Knip of snij de foto’s zorgvuldig uit en plak ze op het juiste kraampje op deze plattegrond. Succes!

Geef in de lijst bij het juiste kraamnummer aan
welk(e) product(en)groep(en)
daar verkocht worden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Balkumse mèrt

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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<<< Hoogstraat >>>

3

4

5

11

13

6

14

7

Plak de foto’s op de
juiste kraampjes

2

Balkumse mèrt

12

10
17

16

1

9

8

15
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Onderstaande vragen zijn voor de echte ‘mèrt-diehards’, misschien is het inschakelen van een hulplijntje geen overbodige luxe...
Kruis het juiste antwoord aan of vul deze in op het lichte vlak.
Wat is het meest verkochte vleesproduct van
Hermien en Joost Versteeg in hun slagerij kraam?

Half om half gehakt

Verse worst

Boterhamworst

Magere speklapjes

Bij de kraam van ‘t kaasboerke mag je altijd van de
kaas proeven. Hoeveel deelt hij zo per week uit?

Tweeënhalve pond

Zeven kilo

Tien ons

Drieënhalve kilo

Ook voor een kaart kunt u op de mèrt terecht. Voor
welke gelegenheid wordt deze het meest verkocht?

Verjaardag

Jubilea

Condoleance

Feestdagen

Edwin Tiebosch verkoopt allerhande naaigerei.
Welke twee producten verkoopt hij ‘t meest?

ritsen + garen

stof + garen

spelden + garen

ritsen + klittenband

Martin Burger heeft een kraam vol wol en creativiteit.
Hoeveel meter is de langste bol wol die hij verkoopt?

235 meter

35 meter

735 meter

1.235 meter

De kraam met beenmode is de langste kraam van de
mèrt. Hoeveel meter lang is deze kraam?

16 meter

6,5 meter

10 meter

12,5 meter

Uit welk naburig dorp komt de verkoper van de
beenmode kraam?

Den Dungen

Rosmalen

Schijndel

Heeswijk

De poulier heeft het hele jaar door één ‘onrechtmatig’
diersoort in de kraam liggen. Welk vlees betreft dit?

Schapenvlees

Rundvlees

Lamsvlees

Varkensvlees

De loempia’s op de Balkumse mèrt zijn beroemd,
maar hoe heet de man die ze verkoopt?

Giang Vink Thang

Thang Giang

Giang Tang

Thang Vinkh Giang

Voor een tafelzeil kun je ook op de mèrt terecht. Wat
is de roepnaam van de verkoper achter deze kraam?

David

Dave

Danny

Daaf

Iedereen heeft het erover, ‘dè vriendelijk vrouwke
van de kipkraom’, maar hoe heet ze eigenlijk?

Annelies

Simone

Evelien

Carlijn

Balkumse mèrt

Weet u ook waarom?
Zo ja, noteer dit zo
beknopt en duidelijk
mogelijk in het vlak
hiernaast.

What’s in a name?
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Op een natte vrijdagochtend in november bezocht de Mirroise Bok de kleine maar o zo gezellige markt van Mirroi.
Natuurlijk raakt hij weer aan de praat met deze of gene en weet zo een aantal leuke vragen te bedenken voor deze kwis.
Ook van deze vragen denken wij dat de echte mèrtliefhebber zich kan onderscheiden van de rest...
Bij marktslager Jan bestelde ik wat karbonaadjes en soepvlees. Onderweg naar huis kwam
ik erachter dat ik wat vergeten was. Ik dacht laat ik hem even bellen...
Wat is het mobiele telefoonnummer van Jan? De eerste twee cijfers geef ik jullie kado...

Rondje Mirroise mèrt

Tegenover de slager staat Bennie met zijn viskraam. Daar heb ik een heerlijk harinkje
weggehapt... Bennie bezoekt met zijn kraam natuurlijk meerdere weekmarkten.
In totaal vijf. Waar heeft hij deze vijf standplaatsen?
Vooruit, de eerste krijgen jullie weer van mij kado. Vul het rijtje hiernaast aan.

Die Bennie met zijn viskraam zal toch ook wel een achternaam hebben? Jawel, jazeker...
Noem de eerste letter van deze achternaam.

Tip: een populaire vissoort begint ook met deze letter.
Een nieuwkomer op de Mirroise mèrt is
de bloemenman met een ruim assortiment.
Wat is de naam van deze bloemenzaak?

06
1. Middelrode
2.
3.
4.
5.

Hoe luidt de voornaam van de
verkoper van deze mooie boeketten?

Al vele jaren is de brood & banketkraam van bakker Klok een vertrouwd gezicht.
Hoeveel jaren staat zijn kraam al op deze markt?

Ook een groenten- en fruitkraam ontbreekt er op de Mirroise mèrt niet.
Waar komt deze marktkoopman vandaan?
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In een gemeenschap waar zoveel gebeurt, is een ﬁjne weekkrant onmisbaar. Wat stond er dit jaar weer veel informatie in o.a. De Brug!
Hopelijk lukt het jullie deze informatie weer naar boven te halen...
Vul het ontbrekende stuk van onderstaande krantenkop in....
Welke Carnavalsvereniging deed deze uitspraak?

Regionaal nieuws, deel 1

Wanneer is dit informatiebord onthuld?

Waar gaat de informatie op dit bord over?

Over welke organisatie hebben we het hier?

Op welke datum is De Brug
gedrukt, waarin wij deze
sfeervolle foto terugvonden?

Over welk initiatief van de Moerkoal
heeft men het in dit stukje tekst?

Welke twee dames staan hier samen op de foto in De Brug?

En ter ere waarvan stonden zij in De Brug?

Welke sportvereniging deed deze uitspraak in De Brug?
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Wie staat er op deze foto?

Ter ere waarvan stond zij met deze foto in De Brug?

Naar wie is onze burgervader hierboven op zoek?

Wie krijgt hier een Award?

Regionaal nieuws, deel 2

En ter ere waarvan?
Over welk evenement gaan bovenstaande woorden?

...........
Wat stond er in deze titel op de plaats van de puntjes?

Kort maar krachtig:
Hoe noemt men deze kast?

Welke Carnavalsvereninging deed deze uitspraak?

Over welke twee heren hebben we het hier?

Waar hangt deze AED?
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Foto opdracht:

Beeld met je team zo goed en origineel mogelijk ‘het campingleven’ uit. Stuur hiervan een
duidelijke foto, formaat max. 10MB, uiterlijk om 22:00 uur naar het e-mailadres:
campingleven@debalkumsekwis.nl,
o.v.v. teamnummer en -naam in de onderwerpregel.

Hier had uw advertentie
kunnen staan
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Workshop

In Balkum na
en Mirroi
kan menen
voor
jong en ouddagje?
terecht voor de meest uiteenlopende workshops.
Vermoeid
een gezellig
inspannend
Ervaar
ontspannen
hetde
kan
zijn om
een schattig
kerstspijkerplankje te maken! Kies uit één van onderstaande voorbeelden.
Kom
tothoe
rust
in een van
mooie
horeca
gelegendheden.
Het plankje mag niet groter zijn dan 20cm x 20cm. Voorzie de achterkant duidelijk van teamnaam en -nummer en een ophanghaakje!
Van
herberg
tot B&B,
voor
iedervragenboekje
wat wils. in de tas die eerder op de avond ontvangen is. Netheid zal goed beloond worden!
Inleveren:
samen
met het
originele
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