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VOORWOORD
Zeer geachte deelnemers,
Of zal ik zeggen ‘redders in nood’? Het is duidelijk dat ik een urgent probleem heb. Bij voorbaat enórm bedankt dat jullie zo vriendelijk
zijn me vanavond uit de brand te willen helpen! En voor degenen die het nog niet hebben meegekregen: ik stond op het punt om ‘De
Grote Bokatlas’ uit te brengen, welke ik helemaal zelf heb samengesteld. Ik moest er alleen nog voor zorgen dat de kopij tijdig bij de
drukker zou worden aangeleverd zodat jullie ‘m op korte termijn in alle winkels van Balkum en Mirroi kunnen zien liggen.
In deze editie (de eerste van een grote reeks!) staat veel over wat ik gedurende mijn interessante leven en vele reizen heb beleefd en
verzameld. Door mijn brede kennis is dit erg divers. Van natuur tot sport, van eten en drinken tot muziek, en natuurlijk mijn allergrootste interesse: Balkum & Mirroi!
Helaas heeft mijn computer het plotsklaps begeven. Oké, een beetje door mijn eigen toedoen, maar daar gaat het nu niet om...
Gelukkig is een groot deel van mijn informatie bewaard gebleven, naast mijn eigen encyclopedische website Bokipedia en audio CD
(welke ik gelukkig al gebrand had). Toch is veel essentiële informatie verdwenen en ligt alles in de war. Ik reken enorm op jullie steun,
anders ga ik de deadline van de drukker niet halen! Voor jullie is dit natuurlijk een uitgelezen kans om een bijdrage te leveren aan de
totstandkoming van ‘De Grote Bokatlas’. Hoe cool zal dat klinken op een verjaardagsfeestje, zeg nou zelf...?
Jullie hoofdtaak op deze avond: vul de her en der ontbrekende informatie zo goed mogelijk aan op de daarvoor bestemde plekken.
Het team dat dit het best doet wordt hier later voor beloond, daar zal ik persoonlijk op toezien. Voor een eerlijke beoordeling heb ik
spelregels gemaakt. Houd je hieraan, want naast een goedzak ben ik ook een perfectionist. Kortom: voor half of slordig werk koop
ik niet veel en schrijf- of spellingsfouten verdraag ik slecht. De spelregels heb ik als naslagwerk voor jullie online gezet op mijn eigen
Bokipedia. Ga hiervoor naar www.bokipedia.nl. Let op: ook hier staan verspreid allerlei opdrachten en vragen, mis ze niet!
Overigens zijn Bokipedia en de audio CD jullie enige informatiebronnen. Hier zullen jullie het vanavond mee moeten doen; tijd en
energie voor andere hulplijnen heb ik voorlopig even niet. Ik ben te druk met het verzamelen van de juiste antwoorden zodat ik deze
nog op tijd kan publiceren. Het is voorlopig dus even eenrichtingsverkeer...
Misschien een overbezorgde reactie, maar ik wil jullie op het hart drukken de vragen en opdrachten eerst gezamelijk door te nemen
en dan pas onderling te verdelen. De kans is groter dat je met een goede planning onnodige fouten, op- en neer geren en tijdverlies
voorkomt, dan door onvoorbereid te starten. Lees daarnaast de informatie zorgvuldig en let ook op de icoontjes die overal verspreid
in de atlas staan. Deze icoontjes verschaffen ook belangrijke informatie. Verderop wordt duidelijk waar de icoontjes voor staan. Dit
wordt nogmaals uitgelegd op Bokipedia (www.bokipedia.nl). Hier staat nog veel meer info, check deze site dus goed.
De wereld lijkt langzaam te veranderen in een plek waar mensen elkaar steeds minder vertrouwen. Wij gaan samen laten zien dat de
inwoners van Balkum en Mirroi daar mooi niet aan meedoen!
Ik verwacht vanavond inzet en teamwork te zien, op een sportieve en leuke manier. Naast het beantwoorden van vragen, zijn er ook
doe-opdrachten. Naar eigen zeggen hebben jullie daar behoefte aan en ik hecht veel waarde aan jullie mening, ik ben nu eenmaal
een onverbeterlijke ‘pleaser’. Daarnaast hoop ik dat het me lukt de veelzijdigheid van mijn karakter op jullie over te dragen...
Ik vertrouw erop dat jullie vanavond alles op alles zetten om mijn atlas zo compleet mogelijk te maken. Maar lukt dat niet, dan is dat
geen enkel probleem, meedoen is het belangrijkst! Een deadline is bij mij echter wel een deadline. Dus af of niet af: zorg ervoor dat
de tas met daarin de atlas (met alle pagina’s in juiste volgorde in de kaft) inclusief overige spullen/opdrachten, uiterlijk vóór
23:00 uur bij Den Durpsherd wordt ingeleverd. Hierna neem ik geen enkele tas meer aan, dus vertrek op tijd naar Den Durpsherd!
Vergeet later ook niet het evaluatieformulier van De Balkumse Kwis in te vullen, want ook hier scoor je punten mee! Iedereen krijgt
hiervoor tot 31 december 2016 de tijd. Het evaluatieformulier zal vanaf 24:00 uur beschikbaar zijn op www.balkumsekwis.nl, evenals de door mij vergaarde en correct bevonden antwoorden.
Ik wens jullie alle succes van de wereld toe. Natuurlijk ook in het belang van ‘De Grote Bokatlas’, wat in principe neerkomt op het
belang van ons allen. Maak er een leuke en gezellige avond van die nog lang zal heugen. Ik ben een trotse ouwe bok die ontroerd is
door zoveel hulp. Jullie zijn geweldig...
Met de meeste hoogachting,

Mirroise Bok

Er staat meer of minder relevante informatie op Bokipedia.
Dit kunnen zowel vragen als opdrachten zijn. Ga hiervoor
naar: www.bokipedia.nl. TIP: gebruik de zoekbalk rechtsboven en kies de juiste zoekwoorden om de nodige info te
BOKIPEDIA bemachtigen en de vragen te kunnen beantwoorden.
The Best Encyclopedia
Benodigde audiotracks staan op de bijgeleverde audio-CD.
Alle cd’s zijn zorgvuldig gebrand en getest. Mocht er
onverhoopt toch een ondeugdelijk exemplaar tussen
zitten, dan kan deze gewisseld worden bij Den Durpsherd.

Bij deze vraag en/of opdracht wordt er uiterst streng
op spelling gelet. Dit kan resulteren in aftrek van
punten.

Noteer de gevraagde en/of ontbrekende informatie
op de daarvoor bestemde plek(ken) op één van de
pagina’s van de atlas.
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Hoe heet het verschijnsel dat zichtbaar is op de achtergrond van
pagina 9 van deze atlas? (één woord)

Uitvindingen
In o.a. Europa zijn allerlei
fantastische uitvindingen gedaan.
Verbind de op deze pagina uitgebeelde ‘uitvinding’ (of de bij ons beter
bekende versie ervan) met de lus
van het jaartal van de oorspronkelijk
bruikbare uitvinding op de tijdlijn.
Let op: gebruik telkens een
andere lijnsoort. Voor gekras puntenaftrek!

Door wat wordt dit veroorzaakt? (antwoord in één woord)

Hoe noemt men het meest extreme geval ooit
geregistreerd en waargenomen?
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Welk feest wordt gevierd op de
achtergrond bovenaan pagina
7 van deze atlas?

Tot hoe laat kan men vanvond
voor de Balkumse Kwis uiterlijk
terecht in de Moerkoal?

Welk land en zijn inwoners
beelden jullie uit in de
opdracht van pagina 4?

1605

1714

ca.1820

1829

1846

1885

1926

1938

>1989
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Op mijn reizen zie ik veel bijzondere
dingen. De vrucht van welke plant
zie je hier rechts?

1.

2.
In welk land wordt deze vrucht het
meest gekweekt?

3.

‘Kleinste Kamertje’
Men zal deze vooraanstaande
bok nimmer zijn gevoeg zien
doen in de wei. Schrijf de naam
van het gebouw op, binnendorps waar ik afgelopen jaar
de wc met een bezoek
vereerd heb.

4.

5.
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Op zoek naar VULKANEN
Een van mijn grootste passies.... vulkanen!
Ik bedoel, wie krijgt het daar niet warm van?
Ik heb daarom een Bocketlist gemaakt met
mooie vulkanen die ik tijdens mijn reizen
nog zou willen bezoeken. Kunnen jullie ze
terugvinden? Ze staan horizontaal, verticaal
en diagonaal, maar NOOIT achterstevoren.
Streep ze aan en noteer ze vervolgens
in alfabetische volgorde en van links naar
rechts, in de onderstaande licht gekleurde velden.
Let op: krassen of onduidelijke lijnen
leveren minpunten op.
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Beeld met jullie team een bepaald land en zijn inwoners uit,
maak hier een duidelijke foto van en stuur deze uiterlijk vóór
23:00 uur vanavond naar: saycheese@bokipedia.nl.

VOORWAARDEN:
- Hoe duidelijker en groter, hoe beter, echter max. 10 MB,
- Zet in de onderwerpregel van de mail: TEAMNAAM + NUMMER + LAND,
- Inzendingen na 23:00 uur en/of naar onjuist e-mailadres tellen niet mee,
- Originaliteit wordt ook nu weer hoog gewaardeerd!
Wanneer de Bok op wereldreis is krijgt hij vaak het advies thuis eens een taalcursus Engels te volgen om beter verstaanbaar te zijn in het buitenland. ‘Totaal overbodig!!!’, stelt de Bok, natúúrlijk kan eenieder hem verstaan! Bij gebruik van zijn
geliefde spreekwoorden snapt echter niemand waar hij het over heeft... Wat zegt de Bok nou eigenlijk?
Schrijf in de witte vlakken welke Nederlandse spreekwoorden of uitdrukkingen hij probeert te gebruiken.

"You should not sell the skin before the Bok has been shot."

"What the Bok doesn't know, he won't eat."

"In the dark, all boks are gray."
"Well, excuse me, but that's a (bok) sandwich story."

"An old bok still fancies a young green leaf."
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Wat is het lievelingstoetje van de Bok?

Naar wie is deze vernoemd? Bonuspunten voor geboortejaar.

1.

3.
2.

4.

5.

NATIONALE TROTS
In ieder land is men trots op zijn
vlag. Zo heeft de Bok op zijn vele reizen dus al veel exemplaren mogen
bewonderen. De zes vlaggen op dit
vel zijn hun kleur kwijtgeraakt. Aan
jullie de taak om deze met behulp
van de instructies die op de bijgegeverde CD staan, weer te voorzien van de juiste afbeelTrack 1 tm 6
dingen en kleuren.

6.
5

Een goed observeerder kan uit de wereldkaart die de ik op mijn werkkamer
heb concluderen dat ik niet alleen veel
rond- maar ook heel wat afgescharreld heb.
En nog steeds, als ik de kans krijg...
Als fervent reiziger, amateur antropoloog én
liefhebber van ‘t vrouwelijk schoon, heb ik
de meeste, zoniet alle, escapades gedocumenteerd. Beantwoord de
vragen hiernaast.

Genoeg BaMi
voor iedereen!

Waar ontmoette ik Svetlana?

Hoe heet mijn laatste ‘scharrel’?
Ons dorp is bijna drie jaar verder sinds de
komst van onze fantastische dorpsglossy BaMi.
Als er iets VAN Balkum en Mirroi VOOR Balkum en
Mirroi is, dan is het BaMi wel! Alhoewel het merkwaarIn welk land en jaar ontmoette ik haar?
dig blijft dat ik, als vooraanstaand bok, nog steeds niet,
benaderd ben voor een spraakmakend interview. Maar
wat niet is, kan altijd nog komen...
In uitgave 11 van BaMi stond op pagina 42 een opdracht
van de Balkumse Kwis. Hebben jullie deze opdracht opgeIn 1987 ontmoette ik Nora, één van mijn grootste
volgd? Of lezen jullie alleen de verhalen? Hoe dan ook:
liefdes. Een ware godin met haar prachtige blonde lokken. Helaas
was onze liefde niet bestand tegen de grote afstand. Waar woont Nora?
noteer hieronder de uiterste houdbaarheidsdatum van
jullie pakje. Noteer op het pakje zelf óók jullie teamnaam en -nummer! Vergeet deze na afloop niet
In Mexico leerde ik mijn eerste
grote liefde kennen. Die vergeet je nooit,
in te leveren, samen met de rest van de
hoe oud je ook bent. Wat is de naam van deze
Datum:
spullen!
onweerstaanbare schoonheid?

Wandelroutes

Route 1

Door mijn onnavolgbare ervaring in het vinden van extreem fijne
wandelroutes heb ik er enkele uitgezet.
Deze wil ik natuurlijk, vrijgevig en gul
van karakter als ik ben, met jullie delen.
Het punt is wel dat ik geen straatnamen
heb vermeld. Deze heb ik zelf immers
niet nodig, ik ken overal de weg. Maar
het lijkt me verstandig als jullie ze
er wel even bij vermelden. Eén
straatnaam per regel, in de
juiste volgorde!

Route 1:

Route 2:

Route 2

Route 3

‘Natuurlijk betreft het
hier alleen routes in ons
eigen Balkum en Mirroi.’

Route 4:

Route 3:

Route 4
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Star-spangled banner, God save the
queen of het Wilhelmus. Niets geeft deze
bok zoveel kippenvel als een volkslied. Maar
niet één volkslied raakt me meer dan het volkslied van Balkum of Mirroi. Beluister het maar eens
op de audio CD. Track 16 voor het Balkums volkslied
en track 17 voor het Mirrois volkslied. Zó mooi.....
En als je dan meteen de tekst opzoekt op Bokipedia,
dan kunnen jullie allemaal meezingen! Jullie zouden
mij een plezier doen door de geweldige samenzang
van één van deze volksliederen op te nemen en
uiterlijk tot 23:00 uur te mailen naar:

Verdwenen

gebouwen
Telkens als de Bok terugkomt van één
van zijn reizen is er wel iets veranderd in het
straatbeeld van Balkum & Mirroi. De Bok maakt
daarom graag foto’s van gebouwen. Wanneer
deze eenmaal verdwenen zijn worden ze ingelijst
of krijgen ze een mooie plek in de werkkamer van
de Bok. Heb je ze daar zien staan?
Vermeld hieronder en hiernaast de straatnaam
en het huisnummer bij het juiste getal.
Let op: de werkkamer is niet op
ieder tijdstip beschikbaar!

bamizingt@bokipedia.nl

Wel het hele volkslied graag, en een
beetje netjes gezongen. De
Tip:
karaoke ligt me nog vers
Vergeet niet je
in het geheugen...
naam en teamnum-

mer te vermelden
in je e-mail!

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Kruis aan welke onderstaande stellingen goed zijn:
Tijdens La Niña is de zeetemperatuur rond Australië hoger dan gemiddeld.
La Niña zorgt ervoor dat de zeetemperatuur rond Zuid-Amerika daalt.
Door La Niña wordt de equatoriale spronglaag steiler.

Ergens op aarde bevindt zich
een levensgevaarlijk meer...

Hoe heet dit meer (welke hier rechts staat afgebeeld)?

Wat zit er in de witte bellen van dit meer?

Wat ligt er op de bodem van dit meer dat dit mogelijk maakt?
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Misschien herkennen jullie dat wel: het bewaren van kassabonnetjes van tijdens
je reizen... Hiernaast vind je er een paar van mij toen ik op doorreis was.
Achterhaal welke typische gerechten ik toen heb bereid.
1.
2.

1.

3.

P NLD Nederlandse KWIS2016
A.H.W. **********************
Gehuwd met *****************
1959
05 JAN/JAN
09876543210123
< 1,90 m
V/F
Heeswijk-Dinther
28 DEC/DEC 2016

3.
2.

28 DEC/DEC 2021

Extra informatie:

Harmonie T.O.G. *** 4 kinderen *** Elektrische ﬁets

Als je zoveel rondstruint in Balkum en Mirroi als ik, dan vind je nog wel eens
wat. Zoals nevenstaande ID-kaarten. Toen ik ze vond waren enkele gegevens
reeds onleesbaar. Hier en daar heb ik zelf wat proberen aan te vullen, maar
zonder veel succes. Ik weet helaas nog steeds niet zeker van wie ze zijn...
Wie weet lukt het met behulp van jullie inzet wel!

P NLD Nederlandse BK-2016
J.P.F. **********************
Ongehuwd
21 SEP/SEP
Berlicum

1987

28 DEC/DEC 2016

123456789101234
> 1,60 m
M
28 DEC/DEC 2021

Extra informatie:

Vossewakers *** 1 zus *** werkzaam in Rosmalen

Geheime
Opdracht
Zorg dat één teamlid naar keuze
zich met één van de polsbandjes met
teamnaam en -nummer bij de Rabozaal
in Den Durpsherd meldt. Men krijgt toegang tussen 19:45 en 20:00 uur.
Hierna sluiten de deuren.
Dus kom op tijd!

Tip:
Neem in
elk geval mee:
- Badhanddoek,
- Telefoonboek, Gouden Gids of Atlas,
- Pen.

Trek comfortabel zittende
kleding aan.

Over geheim gesproken: mij is ter ore gekomen dat het vragenteam dat zo ‘under-cover’ mogelijk opereert, altijd versterking kan gebruiken. Dit team is o.a. verantwoordelijk voor het bedenken van het thema, de vragen en opdrachten, en het samenstellen van het vragenboekje. Dus ben jij die gezellige en ijverige persoon die er
niet voor terugdeinst om heel wat uurtjes te steken in een evenement waar zowat heel Balkum en
Mirroi mee gemoeid is, stuur dan gerust een mailtje naar: versterking@debalkumsekwis.nl.
Ervaring met DTP (digitale vormgeving) en/of ICT zou ontzettend fijn en handig zijn, maar creativiteit en het ‘out of the box’ kunnen denken zijn minstens zo hoog gewaardeerde eigenschappen!

Je bent
geschikt voor deze
opdracht als je:

- Keuzes durft te maken,

- Koel blijft onder alle situaties,
- Een beroep kan doen op je
hersenen zonder dat je
internet nodig
hebt.
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Toen de Bok eventjes de weg kwijt was...
Hoewel het samenstellen van een atlas een serieuze en louter op feiten gebaseerde zaak is, moet zelfs de Bok toegeven dat hij tijdens zijn
reizen weleens dingen heeft meegemaakt die hij vooraf nooit had kunnen voorspellen. Eén van die dingen gebeurde op een frisse zondagochtend in april, toen hij op zijn gemak een wandelingetje maakte.
Daar, ongeveer een meter verwijderd van het pad waarop hij liep, was een klein vierkant stukje gras afgezet met rood-wit veiligheidslint.
De Bok bekeek dit eigenaardige stukje grond aandachtig toen zijn oog viel op een klein bordje met tekst dat aan het lint bevestigd was. ‘Ga
niet in dit vierkant staan tenzij je de verste reis van je leven wilt maken,’ luidde de tekst. ‘Ach, reizen is nu precies wat ik doe!’ bedacht de Bok
en zette resoluut zijn bokkenpoten midden in het vierkant. In dezelfde seconde waarin de Bok op een voor hem wildvreemde plek terecht
kwam, realiseerde hij zich dat hij door zijn overmoedige actie te maken had gekregen met een soort van teleportatiemachine. Op een
briefje dat uit het niets in zijn poot verscheen, las hij dat hij alleen terug kon keren naar zijn eigen locatie door binnen het kwartier hardop
de naam uit te spreken van de stad waar hij op dat moment terecht was gekomen.
Dat is echter niet zo eenvoudig als je verdwaald bent in de wereld... Gelukkig was er ter plekke genoeg informatie voorhanden en bleek de
Bok met behulp van drie aanwijzingen te kunnen beredeneren waar hij zich op dat moment bevond. Jullie ook?

Locatie 1:

Al snel zag de Bok dat hij een prachtig uitzicht had over de Chao Phraya rivier. De plaats waar hij was leek gewijd te zijn aan het boeddhisme, en in het bijzonder aan een God of godin. Welke wist de Bok helaas niet, maar het leek iets te maken te hebben met de vroege
morgen. En prachtig ondergebracht in een tempel op de binnenplaats van het complex, zijn de stoffelijke resten van... Jammer, de Bok kan
alleen ‘II’ lezen. Wie zou daar nou ondergebracht zijn... Wat moet de Bok roepen om terug te kunnen keren?
Locatie 1:

De Bok recht zijn schouders en spreekt hardop het bovenstaande antwoord uit. Een paar mensen hebben hem opgemerkt en kijken vol
interesse naar hem. Dat vindt de Bok zeer plezierig en hij zwaait vrolijk naar hen. Heeft hij daarom misschien het antwoord niet duidelijk
genoeg uitgesproken? Of was het gewoon fout? Wat het ook geweest mag zijn, de Bok heeft de weg terug nog steeds niet gevonden en
belandt voor de tweede keer op een voor hem vreemde plek.

Locatie 2:

Wat een hoog gebouw... Ergens vangt de Bok de naam 'Gustave' op, maar hij kan even geen wijs uit de taal die men spreekt. Dat komt nog
wel, hij is immers de Bok. Wat staat hier nu? ‘Trois-cent-vingt-quatre’. Ook ziet hij ergens de datum 6 mei 1889 staan. Wat zou dat te
betekenen hebben? Ach, natuurlijk! Vrolijk wil de Bok het antwoord roepen, maar is zo enthousiast over zichzelf dat hij over zijn eigen
poten struikelt. Er gaat ook altijd wat mis…
Locatie 2:

Locatie 3:

Deze keer lijkt de Bok in een huis terecht gekomen te zijn. Hij ziet wat toeristen om zich heen. ‘Deze straat heeft dezelfde naam als die
rivier waar we zijn geweest, weet je nog? Die grenst aan de Dan, Banias en de Hasbani en vloeit naar de Dode Zee,’ merkt één van de
toeristen op. ‘Wat een betweter,’ denkt de Bok, maar natuurlijk wel handig om te weten...
In de slaapkamer aangekomen ziet de Bok een dagboek liggen. Zouden dagboeken niet juist geheim moeten zijn, in plaats van achter
glas te liggen voor iedereen zichtbaar? Vreemd hoor.
Net als de Bok wanhopig begint te worden, weet de betweterige toerist hem onbewust weer een handje te helpen. ‘Ja, Otto,’ zegt hij trots,
duidelijk opgelucht dat hij ook deze informatie uit zijn geheugen weet op te diepen.
En dan weet hij het! Enthousiast knipoogt de Bok naar de toerist en begint de naam van zijn huidige locatie te roepen naar iedereen die
het wel en niet horen wil, maar kan helaas niet voorkomen dat de toerist hem, duidelijk blij met zijn bewonderaar, stevig bij de bokkenpoten pakt en vol vuur allerlei informatie begint te delen. Nooit had de Bok kunnen bedenken dat geteleporteerd zijn zó frustrerend kon
zijn…
Locatie 3:

Locatie 4:

De grond is onaangenaam ver van de Bok verwijderd als hij voor de eerste keer een blik werpt op zijn nieuwe locatie. Zeer ver, en zeer
onaangenaam... De Bok begint angstig om hulp te roepen. ‘Moeder, was je nu maar hier!’ jammert hij.
Hij is in een reuzenrad beland, een reuzenrad dat bepaald niet stil staat. Om zich heen hoort hij mensen opgewonden met elkaar praten
en van het prachtige uitzicht genieten. ‘135 meter hoog!’ roept een klein jongetje. ‘Gebouwd ter gelegenheid van de millennium wisseling,’
weet een ander weer. ‘Bekroond met de nationale staalprijs,’ hoort de Bok nog zeggen, terwijl hij vol overgave probeert om niet flauw te
vallen...
Hoewel hij inmiddels gelukkig wel weet waar dit vreselijke teleportatie veldje hem heen heeft gestuurd, kan hij nauwelijks een zinnig
woord uitbrengen. Het lijkt dan ook nergens op...
Locatie 4:

Locatie 5:

Nog natrillend van zijn traumatische ervaring in het reuzenrad, bekijkt de Bok het standbeeld voor hem eens goed. Op een plaquette staat
de volgende tekst: ‘July IV MDCCLXXVI’.
‘Mooi, hè?’ klinkt een breekbare stem achter hem. De Bok kijkt om en ziet een oud vrouwtje met bewondering naar het standbeeld kijken.
‘Een teken van vriendschap, zo prachtig...,’ verzucht het dametje, duidelijk geëmotioneerd. ‘Un cadeau Français…’
‘Bien sûr!’ roept de Bok vrolijk. Natuurlijk wist hij direct waar dit standbeeld stond. En deze keer zal niets hem afleiden van zijn reis terug naar huis. Zelfs geen lief oud vrouwtje...
Locatie 5:
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Al sinds mensenheugenis stroomt er een belangrijke watertransportader naast onze dorpen: De Zuid Willemsvaart.
De aanleg ervan had nogal wat voeten in aarde; er werd non-stop gewerkt! Graag even een warm woord van aandacht voor de
mensen die dit destijds hebben moeten volbrengen. Ter vergelijking: het stuk dat uitgegraven is vanuit Maastricht naar Den
Bosch is sneller voltooid dan het kleine stukje Maximakanaal wat onlangs is geopend. Bizar! En óf ze hard konden werken
vroeger! Het doet me pijn als mensen moe zijn na een halve dag werken. In mijn tijd gingen we... Oh, verdorie daar ga ik weer.
Vroeger was natuurlijk alles beter...
Wat is de officiële startdatum van het
aanleggen van de Zuid Willemsvaart?

Op welke datum was de officiële opening
van de Zuid Willemsvaart?

B
vo edan
or
kt
hu julli
lp! e

De aanleg kostte 4,45 miljoen gulden.
Hoeveel was er aanvankelijk begroot?

In Balkum zou aanvankelijk een brug aangelegd worden, maar meer dan een idee werd het niet. In plaats daarvan herrees er een brug bij Den Dungen.
Wat was de reden waarom Den Dungen wél en Balkum geen brug ‘kreeg’? (antwoord kort en bondig)

De Zuid Willemsvaart is met de hand gegraven waarbij zowel mannen als vrouwen meehielpen. Het salaris voor beide geslachten was echter niet gelijk. Hoeveel verdienden de mannelijke en respectievelijk de vrouwelijke arbeiders per dag (in guldens)?
De mannen:

De vrouwen:

In de loop der jaren hebben veel verschillende personen gewerkt als sluiswachter van Sluis 2. Hieronder vind je enkele namen. Vink de perso(o)n(en)
aan welke als sluiswachter bij Sluis 2 gewerkt heeft/hebben.
Frans van Lieshout

Gerrit Postma

Jan van Lith

Toon van Lith

Balkum en Mirroi hebben altijd natte voeten gehad. Niet letterlijk, maar wat was het hier vroeger toch nat en drassig! Maar zoals we vroeger waren, zo zijn we
nu nog steeds: echte doorzetters die zich niet snel uit het veld laten slaan; we vinden er altijd wel iets op! Dat drassige natte dorpje is nu een florerende
gemeenschap waar we graag zijn met z’n allen!
Veel straten herinneren ons aan het feit dat we nogal wat waters/riviertjes/stroompjes en andere natte aangelegenheden in ons dorp hebben en hadden.
Noem zoveel mogelijk straten uit ons dorp die
hiernaar zijn vernoemd:

De plaatsen Balkum, Mirroi, Heeswijk, Dinther, Veghel, Erp en Gemert hebben gemeen dat
rivier de Aa er doorheen stroomt. In deze context neemt Mirroi echter ook een unieke plaats
in beslag. Omschrijf dit kort en bondig.

Doordat Balkum behoorlijk drassig was en er toch gebouwd moest worden, werd het gebied rond het huidige Mercuriusplein geheid (rond 1970). Welk gebouw kreeg de eer om
als eerste in ons dorp op heipalen gebouwd te worden?

Wat is het toch een héérlijk onderwerp;
het weer! Elke dag is anders maar één ding is zeker; het is ook nooit goed...
Is het 30 graden dan klagen we dat het te warm is, is het regenachtig dan regent het
‘altijd’. Het arme weer kan zich niet eens verdedigen tegen het commentaar. Ik kijk iedere
avond trouw naar Piet Paulusma, wat in veel gevallen overeenkomt met een cabaretshow. Maar hoe ‘slecht’ (of goed) hebben we het nu eigenlijk?
Wat is de gemiddelde
temperatuur van Balkum over heel 2015?
Wat is de gemiddelde
minimumtemperatuur van Balkum over
heel 2015?

Welk(e) weerstation(s) bepalen volgens KNMI de gemiddelde temperaturen van
Balkum en Mirroi?
1.
2.
3.
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Gebedshuizen
Met de Sint-Petruskerk is er
voor de Bok nog een plek om tot bezinning te komen uit Balkum verdwenen.
Naast de overgebleven kerken van Balkum
en Mirroi kent de Bok door zijn reizen gelukkig
meer toevluchtsoorden over de hele wereld.
Soms moet hij er hemelsbreed wel vele kilometers voor afleggen. Maar wat een interessante
weetjes neemt hij dan mee terug. Over welke
gebedshuizen heeft de Bok het? Alleen de
naam is voldoende! Er zitten enkele
‘pittige’ tussen, dus het is geen
schande als je ze niet allemaal kunt vinden!

Afstand hemelsbreed: 9466.83 km
Deze neogotische kerk is gebouwd in de
periode 1916 tot 1949 op een plek waar een
Indiaanse moeder en haar dochter Maria
zagen verschijnen.

Afstand hemelsbreed: 1053.51 km
Deze bijzondere, uit hout opgetrokken,
kerk heeft dusdanig veel indruk
gemaakt op koningin Wilhelmina dat zij deze
heeft opgenomen in haar autobiografie.

Afstand hemelsbreed: 2095.16 km
Over smaak valt niet te twisten, maar met 74,5
meter is dit een imposant kerkgebouw. Deze kerk
is nog niet zo heel lang geleden afgemaakt
omdat het bouwproces 41 jaar heeft geduurd.

Afstand hemelsbreed: 9982.87 km
De bouw van deze moskee moest uitgesteld
worden doordat twee olifanten ruzie kregen
op het bouwterrein en daarbij materiaal
beschadigden. Over welke moskee gaat dit?

Afstand hemelsbreed: 381.72 km
Deze kathedraal van 130 meter lang en 35
meter hoog is vooral beroemd geworden door
een boek, geschreven in 1831.

Afstand hemelsbreed: 1398.46 km
Deze kathedraal dankt haar naam aan de stad
waarin ze staat en tevens de bijbehorende
provincie. Dit Gotische gebouw staat op de
Unesco erfgoedlijst.

Wellicht hebben jullie in de Rabozaal de prachtige wereldbollen zien hangen? Deze zijn allen handgeschilderd!
Een flinke klus maar gezien het prachtige effect de moeite waard, niet dan? Hoeveel wereldbollen hangen er?

Omcirkel het beste antwoord:

40 57 73 90 126

Noteer hier in welke steden de Bok zoal heeft rondgetoerd. Houd hierbij de juiste volgorde aan!

De nodige info staat
op Bokipedia

1.
2.

BOKIPEDIA
The Best Encyclopedia

3.
4.
5.
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Zoek de verschillen tussen beide foto’s.
Zet hiertoe een duidelijk kruisje in de onderste
foto. Kruisjes in de bovenste foto leveren strafpunten op! Zet in het groene vlak het aantal verschillen.

De wereld op z’n kop

Poolster

Navigeren
Als jonge Bok op de wilde vaart
oriënteerde ik mezelf met behulp van sterren. Dat was geen kattepis, zeker niet bij zware
bewolking. Op het noordelijk halfrond kon je zo het
noorden bepalen d.m.v. de Poolster en op het zuidelijk halfrond het zuiden met behulp van het Zuiderkruis. Geef op de twee afbeeldingen links hiervan aan
waar het noorden en respectievelijk het zuiden ligt.
Omcirkel hiertoe het goede antwoord (A of B).
Let op: je mag per afbeelding maar één keer de
letter van je keuze omcirkelen, gekras en/of
twee cirkels in één afbeelding wordt
als fout aangemerkt.

Grote Beer

A

B

Noorden?
Zuiderkruis
Het was destijds
natuurlijk wel zaak dat
je je sterren kende...
Een sterrenbeeld is een verzameling sterren die een figuur vormt
als je deze door denkbeeldige
lijnen zou verbinden. Welke drie
‘sterpatronen’ staan hieronder
afgebeeld? Vermeld dit in de
lichte vlakken onder de
afbeeldingen.

Welk asterisme bestaat uit zes
sterren, die ieder deel uitmaken
van een ander sterrenbeeld?

A

B
Zuiden?

AZIË
AFRIKAHoeveel officieel
erkende sterrenbeelden
ZUID-AMERIKA
zijn er?
Op welke pagina
in deze atlas vind je het ANTARCTICA
detail dat in de cirkel hier
Hoeveel zijn er tussen 1986
links van is aangebracht? EUROPA
en 2014 bijgekomen?
Pagina:
OCEANIË
NOORD-AMERIKA
23

Wiens baanbrekende proefschrift
beschrijft de geschiedenis van onze Melkweg?

In welk jaar ontving deze daarvoor
de Christiaan Huygensprijs?

Seizoen:

13

Europese Unie

Europese Unie

Wanneer heb je nu een paspoort
nodig of is een ID ook genoeg en in
welk land kun je met de Euro betalen?
Het is voor een ouwe bok zoals ik maar
moeilijk te onthouden, hoor. En dan komen die Engelsen ook nog met een
Brexit aanzetten!
Doe me een lol en help me om
dit goed en overzichtelijk
in kaart te brengen.

Kleur de lidstaten waar ze met de euro
betalen rood, die waar ze niet met de euro betalen blauw.
Kleur niet-lidstaten waar ze met de euro betalen groen. Laat de overige
lidstaten wit. Zet in iedere lidstaat de kenteken-afkorting.
Ik wil jullie bij voorbaat danken voor jullie medewerking!

BOKIPEDIA
The Best Encyclopedia

LETTER

CIJFER

Zoekplaatje
Hoeveel vulkanen uit de woordzoeker op pagina 3 van deze
Bokatlas bevinden zich in Rusland?

Zoek de volgende
plaatjes op Bokipedia
en noteer de bijbehorende rastercode.
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De Watersnoodramp van 1953 staat zoals bij velen nog
altijd in mijn geheugen gegrift. Wat een vreselijke
gebeurtenis was dat! Gelukkig heeft men er veel aan
gedaan om herhaling te helpen voorkomen.

BOKIPEDIA
The Best Encyclopedia

Waar ontstond de orkaan die deze stormvloed veroorzaakte?

Onder welk pseudoniem waarschuwde iemand al sinds 1937 voor de
gebrekkige staat van de Nederlandse dijken?

Op wiens advies heeft men na de ramp de Hollandse IJssel afgesloten?

Tot hoeveel kilometer werd de Nederlande kust uiteindelijk verkort?

Welke zeedijk in het Deltagebied is niet op Deltahoogte gebracht?

Waar ter wereld is het verschil tussen eb en vloed het grootst?

Waar bevindt zich
‘onze’ rioolwaterzuiveringsinstallatie?

BOKIPEDIA
The Best Encyclopedia

-vraag!

N
O
Plastic eiland
Toen ik hoorde van een groot plastic
eiland welke ergens in de Grote Oceaan zou
liggen, wilde ik daar natuurlijk graag eens een
kijkje gaan nemen! De alleraardigste dame van
het reisbureau kon me echter niet helpen. Ik
moest zelf mijn accomodatie en vervoer regelen.
Zodoende kwam ik erachter dat er in totaal vijf
van dit soort eilanden bestaan. Geef deze aan
d.m.v. een kruisje in de tekening hiernaast
met daarop de continenten. Let op:
geen gekras en maximaal vijf
kruisjes, Alleen dan kun je
punten verdienen.

Luister naar track 11 en 12 en noteer hieronder wat zij met elkaar gemeen hebben:

Geef hier het antwoord op de vraag over de afbraakperiode van afval (zie Bokipedia)
BOKIPEDIA
The Best Encyclopedia
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Dromenvanger
Het was bij de Ojibwe of Anishinaabe, een Indianenvolk,
waar ik voor het eerst kennismaakte met de dromenvanger.
De Ojibwe geloofden dat het ophangen van een dromenvanger
boven het bed nare dromen weert. Men gaat er vanuit dat de hemel vol zit
met dromen, goede en slechte. Tijdens de nacht worden de slechte dromen
tegengehouden door het web van de dromenvanger. Goede dromen glijden
via de veren en kralen het hoofd van de dromer onder de dromenvanger binnen. Ik was enorm onder de indruk van dit bijzondere gebruik. Daarom vraag
ik jullie om per team een zo mooi mogelijke dromenvanger te maken. Jullie
zijn geheel vrij in de materiaalkeuze. De dromenvanger moet qua maat
passen in de tas die jullie eerder op de avond hebben ontvangen.
Ter identificatie dienen jullie het armbandje met teamnaam en -nummer stevig aan de dromenvanger
te bevestigen. Succes!

Tijdens mijn bezoek aan de
Yanomami in Brazilië, viel mij iets
vreemds op aan het weglopende water in
mijn wasbak. Naar mijn idee liep deze in tegestelde richting weg vergeleken met de wasbak bij mij thuis. Hoe noemt men het effect
waarmee men dit verschijnsel verklaart?

Met mijn onberispelijk voorkomen
was ik uiteraard een zéér geziene gast bij ook
andere indianenstammen. De naam van één van hen bestaat uit drie verschillende letters en in totaal uit twaalf letters. Hoe heet dit Noord-Amerikaans volk? Antwoord:

Over dromen gesproken:
Wat hebben onderstaande
woorden met elkaar gemeen?

Meetsysteem
Rotator Parterretrap
Racecar
Antwoord:

Wat was de waarde van de snuisterijen waarvoor destijds het eiland Manhattan gekocht is
van de oorspronkelijke bewoners? Antwoord:

Antwoord:

Tijdens mijn verblijf bij de diverse indianenvolkeren heb ik vaak getuige mogen zijn van hun prachtige zang-, muziek- en dansrituelen. Vaak
maken zij muziek om religieuze redenen, om bijvoorbeeld een visioen op te roepen of om ziektes
Heeft de richting waarin het
te genezen. Zowel intrigerend als inspirerend!
water wegspoelt in je wasbak te maken
!
Ook de westerse wereld maakt veel gebruik van muziek. Zo heeft bijna ieder volk zijn eigen
met de draaiing van de aarde?
volkslied. Op de bijgeleverde CD staan een viertal Europese (volks)liederen. Beluister deze en
Omcirkel het juiste antwoord:
noteer hieronder bij welke groep/natie/land/volk deze liedjes horen. Oh ja, deze opnames zijn
ja / neen
natuurlijk van en door mijzelf gemaakt. Achteraf bezien misschien niet altijd onder de meest gunstige
omstandigheden, waarvoor bij deze mijn welgemeende excuses...
Track 10:

Track 7:

Track 8:

Track 9:
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Tijdens mijn reizen over onze prachtige
aardkloot heb ik her en der bijzondere
voorwerpen verzameld. Van sommigen ben
ik in de loop der jaren vergeten wat het nut
ervan is, zoals van het viertal exemplaren
hiernaast. Ik heb wérkelijk geen flauw idee
wat het zijn en heb nu mijn hoop op jullie
gevestigd. Laat deze minder ijdel zijn dan
mijn grootse persoonlijkheid...

1.
2.

‘Echt supertof dat jullie je zo
willen uitsloven voor mij!
Vergeet echter ook niet te
checken welke info ik nog mis
op Bokipedia!’

BOKIPEDIA
The Best Encyclopedia

4.

3.

Bedenk vooraf goed: hoe duidelijker en bondiger het voorwerp omschreven wordt, hoe beter!

1.

2.

3.

4.

Ga vanavond, liefst per fiets, voor
een staaltje saamhorigheid naar:

de Moerkoal, tussen
19:30-21:30 uur

Neem één van de polsbandjes met
teamnaam en -nummer mee!

WEET JIJ AL WAT HET GELUID IS?
Geluid track 13:

Geluid track 14:

Geluid track 15:

Omschrijf in bovenstaande vlakken zo duidelijk en bondig mogelijk welk geluid je hoort. Per track is slechts één optie mogelijk.
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Harmonie TOG heeft veel trouwe leden.
Wie van de huidige leden is het langst lid van deze vereniging?

Harmonie Tot
Onderling Genoegen

Naam ‘oudste’lid TOG:

In 1874 werd in Berlicum een muziekgezelschap
opgericht, waarvan de huidige naam is: Harmonie “Tot
Onderling Genoegen”. Een bijzondere aanvulling op het
dagelijkse leven van onze dorpsgenoten, van jong tot oud.
Het is een prachtig gezelschap bij elkaar. De vereniging bestaat uit verschillende afdelingen, te weten: de blazersband,
de blazersband-plus, het opleidingsorkest, de verschillende
slagwerkgroepen: A-B-C en D selectie en het (groot) harmonieorkest. Verschillende dirigenten zorgen ervoor dat ruim
150 leden wekelijks plezier beleven aan hun hobby.
Zelf ben ik natuurlijk een enorme muziekliefhebber én
kenner. Mijn smaak is breed en exquise, een concertje van één van deze afdelingen pik ik dan
ook altijd graag mee! Er zit echter wel
een ‘lek’ in mijn archief. Wellicht
kunnen we die samen
dichten.

Sinds wanneer?
(maand en jaar):

Inmiddels hebben
diverse personen hun medewerking verleend aan een concert van
TOG. Hieronder staan enkele namen van
bekende en wat minder bekende mensen.
Zet een kruisje voor hun naam als zij hebben meegewerkt aan een concert van Harmonie TOG.

Wibi Soerjadi
Eric Vloeimans

Gerard van Maasakkers
Linda Wagemakers

Marco Bakker
Pia Douwes
Karin Bloemen
John de Bever
Gé Reinders
Petra Berger
Paul de Leeuw

Tijdens een concours
speelt het groot harmonieorkest enkele muziekstukken. Twee
daarvan worden beoordeeld door een
jury. Noem drie muziekstukken die tijdens
de laatste drie concoursen door het (groot)
harmonieorkest van TOG zijn gespeeld en door
een jury zijn beoordeeld.

Harmonie TOG heeft tweemaal opgetreden vóór en tijdens de rust van een interlandwedstrijd van het Nederlands voetbalelftal. Weten
jullie in welke jaren dat was?

1.

2.

Laatst had ik de
mazzel om een delegatie
van onze harmonie te mogen
aanschouwen in één van de mooiste
steden van Europa.
Over welke specifieke afdeling heb ik
het hier?

3.

In welke stad trad deze delegatie op?

Op welke data
hebben zij deze geweldige
trip gemaakt?

Wie was de
vorige instructeur
van de slagwerkgroep?
(voorganger van Tonn van
de Veerdonk):
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Balkum kermis
Van Carnival tot Fancy Fair; op mijn reizen kom ik menig
kermis tegen, maar zelden zo gezellig als die in ons
eigen Balkum. Ik ga er altijd graag naartoe. Niet omdat
ik nu zo’n adrenaline-bok ben, maar voornamelijk om
een praatje te maken met de kermisexploitanten en ze
daarmee te tracteren op een goed gesprek. Ook ik
probeer uit die gesprekken het een en ander op te
steken. Zo weet ik graag waar al die attracties vandaan
komen. Noteer in de bijbehorende vak wie tijdens de afgelopen kermis de attractie exploiteerde.

In welk geloofsgerelateerd
woord vindt het woord kermis zijn oorsprong?

Let op: mijn werkkamer is
vanavond niet continu
bereikbaar...

Er zijn er maar weinig zo bekend
én fotogeniek als ik. Vandaar dat ik regelmatig benaderd
wordt door bekende personen uit binnen- en buitenland met de vraag
of ik met hen wil poseren voor een foto. Mijn werkkamer staat er vol mee!
Zo spaar ik o.a. foto’s van mijzelf met pastoors en dominees uit Balkum en
Mirroi. Schrijf hieronder de namen van hen waarmee ik op de
foto sta. In volgorde van jaartal graag, de oudste foto
dient dus bovenaan vermeld te worden.

Bij welk feest hoort het symbool dat hier
rechts staat afgebeeld?

‘Omcirkel het juiste antwoord’

Als Nederlands staatsburger / inwoner van de EU,
In welk(e) wereldde(e)l(en) werd dit
feest van oudsher gevierd?

heb ik een Caribisch visum nodig als ik langer
dan drie maanden naar een van de BES-eilanden JA / NEEN
wil.
mag ik vrij reizen binnen Zwitserland.
heb ik voor het deelnemen aan het verkeer bij
een tijdelijk verblijf in een EU-land genoeg aan
een geldig Nederlands rijbewijs.

Hoe wordt het eerder genoemde symbool in het Nederlands genoemd?

is mijn (geldig) rijbewijs ook een identiteisdocument.
hoef ik bij het reizen naar een Europees land
waar geen grenscontrole is, niet per se een
paspoort of identiteitskaart bij me te hebben.

JA / NEEN
JA / NEEN
JA / NEEN
JA / NEEN
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Amateur Antropoloog
Mijn hele leven intereseer ik mij voor alles, maar dan ook echt voor álles wat te maken heeft met de inwoners van Balkum en Mirroi. Mijn archief is groter dan dat
van de heemkundekring, reken maar van yezzz... Toen in 2014 BaMi werd opgericht door een stel enthousiastelingen schoten de tranen me in de ogen. Wat zij doen
is nu preciés waar ik van hou! Ik heb de titel ‘antropoloog’ helaas nooit aan mijn CV mogen toevoegen, maar ik ben er wél enorm bedreven in. Ik noem mezelf dan
ook graag amateur antropoloog en iedere uitgave van BaMi beschouw ik als lesstof. En zo leer ik elk kwartaal weer een beetje bij. Helaas is mijn structuur wat in de
war. Weten jullie van welke personen de volgende citaten afkomstig zijn die in de BaMi hebben gestaan en in welke uitgave van BaMi we dit hebben kunnen lezen?
“Drie dagen nadat ik in Iran aankwam
begon de Golfoorlog”
Citaat van:

“De opnames van Michiel de Ruijter
waren sensationeel. Tijdens de begrafenis
ben ik vol in beeld”

“Op een gegeven
moment kwamen de
taarten ons de
neus uit”

Citaat van:

Citaat van:

“De buren hielpen me
bij een bevalling”
Citaat van:

“Soms moet je je in rare bochten
wringen voor een goed plaatje”
Citaat van:

“Ik houd alles onder mijn pet, ik
behoed mezelf voor problemen”
Citaat van:

“Mensen vermaken is mijn
levenstaak”
Citaat van:

“Als boer moest je vroeger van
alle markten thuis zijn”
Citaat van:

“We trekken als een circus
de wereld over”
Citaat van:

Balkum heeft al heel lang een vriendschappelijke band met
een andere plaats in Europa. Hoe worden de inwoners van
deze gemeente - op ironische wijze - ook wel genoemd?

“Het openklappen van een huishoudtrapje”. Welke
dorpsgenote hoopte met dit antwoord het afgelopen jaar op nationale radio een flinke som geld te
verdienen?

Bonuspunten voor als jullie het exacte tijdstip (datum/tijd)
opgeven:

Voor veel mensen is 4 januari, (inter)nationaal erkend, een
bijzondere dag. Hoe wordt deze dag dan genoemd?

Bonuspunten voor als je weet vanaf welk jaar:

“De worst is kruidig, ideaal voor een
zomerse barbecue, al smaakt hij natuurlijk
het beste op een echte Zuid Afrikaanse
braai”

Citaat van:

Als ik me in mijn dorp en de rest van de wereld begeef, kom ik natuurlijk ook mensen tegen die onze
aarde en alles wat daarmee te maken heeft op geheel andere wijze ervaren dan ik dat doe. Iedere
keer weer ben ik geintrigeerd als men mij een blik gunt in zijn unieke wereld. Zo heb ik ook eens het
genoegen gehad rondgeleid te worden door iemand met een visuele handicap. In korte tijd kwam ik
voor mij vele nieuwe feiten te weten maar werd mij ook duidelijk dat ik van bepaalde zaken een heel
andere voorstelling had. Ik ben benieuwd hoe het met jullie feitenkennis gesteld is.
Geef aan of onderstaande stellingen juist of onjuist zijn door het goede antwoord te omcirkelen.
‘Gelukkig weet een geleidehond precies wanneer hij veilig over kan steken
door goed op het verkeer te letten’

juist / onjuist

‘Standaard kan een geleidehond verschillende voorwerpen voor de baas
zoeken, zoals een paal, een deur, een putdeksel, een lege stoel of winkelkar’

juist / onjuist

‘Vanaf het moment dat de geleidehond oud genoeg is om weg te mogen van
zijn of haar moeder, gaat hij naar school’

juist / onjuist

‘Geleidehonden die van hetzelfde nest afkomstig zijn, krijgen een naam met
allemaal dezelfde beginletter’

juist / onjuist

‘Geleidehonden helpen met mobiliteit, maar geven ook dingen aan als dat
nodig is’

juist / onjuist

‘Geleidehonden mogen niet met een stok spelen’

juist / onjuist

Wat staat hierboven in het normaliter tactiele schrift geschreven?
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Hoe wijs en bereisd je ook bent, iedereen vergeet weleens iets. Zo heb ik ook
menig voorwerp achtergelaten in een hotel. Met als leuke bijkomstigheid dat ik
inmiddels een drietal voicemailberichten heb waarin men mij verwittigd over
de door mij achtergelaten spulletjes. Het klinkt wonderschoon, maar ondanks
mijn uitzonderlijke talenkennis kom ik er maar niet achter wat ik nu precies
allemaal heb achtergelaten. Helpen jullie mij hierbij? Op de audio-CD staan de
bewuste voicemail berichten (track 18, 19 en 20). Noteer de voorwerpen, in
juiste volgorde, in de daartoe bestemde antwoordvelden.

Voicemailbericht 1 (nr. 18)

Voicemailbericht 2 (nr. 19)

Voicemailbericht 3 (nr. 20)

Ook een oude bok blijft bij de tijd... Inmiddels heb ik veel meer dan alleen een twitter account. Voeg me dus ook op deze andere kanalen toe om zo op de hoogte te kunnen blijven van mijn enorme kennis. Mijn accountnamen? Die ben ik ook even kwijt, maar de
jeugd is zo handig met social media; zij weten deze vast te achterhalen! Ik ben vandaag in een behoorlijke ‘social media bui’. Ik trek
vanavond het dorp in en ga via mijn kanalen jullie hulp inroepen bij het beantwoorden van een aantal vragen die me al járen bezighouden. Ik schoon de boel echter regelmatig op, dus als ik ergens ben geweest verdwijnt mijn bericht wellicht. Ik heb een strak
schema en zal hier niet snel vanaf wijken want ik heb het al druk genoeg! Zoek op de juiste tijdstippen op één van mijn social media
kanalen mijn vraag op en noteer het juiste antwoord hieronder in het bijbehorende antwoordvlakje. Ik heb op dit moment nog niet
bepaald op welk tijdstip en op welk kanaal dat precies zal zijn. Houd ze dus allemaal goed in de gaten, dan helpen we elkaar!

#SMV2:

19:00
#SMV1:

#SMV4:

19:15

19:30
#SMV3:

#SMV6:

19:45
#SMV5:

20:15

20:30

21:00

#SMV7:

Vul in onderstaande velden bij het juiste nummer de juiste naam in. Zoek op Bokipedia de bijbehorende vraag. BOKIPEDIA
The Best Encyclopedia
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Mijn bereisde en belezen persoonlijkheid oefent op menig individu een onmetelijke aantrekkingskracht uit.
Ook de groten der aarde blijken daar niet ongevoelig voor te zijn waardoor inmiddels menig beroemde hand
mijn poot heeft weten te schudden. Schrijf in de witte vlakken welke grootheden het hieronder betreft.

Al op zeer jonge leeftijd wist ik dat het vrouwelijk schoon me niet bepaald
onberoerd liet. Ik kan wel stellen dat ik mijn (toen nog) hartje heb verpand
aan de eerste echte popster van wereldfaam. Beyoncé kan daar een puntje
aan zuigen... In een melancholieke bui draai ik haar platen nog steeds.
Onder haar fans mocht ze diverse koninklijke lui rekenen, maar voor de
gewone man bleef zij zich mateloos inzetten. Als dank voor haar verdiensten aan zovele mensen heeft ze een eretitel mogen ontvangen.
Een hele natie was in diepe rouw toen mijn idool kwam te
overlijden. Haar streven naar perfectie, de behoefte
haar publiek zoveel mogelijk te behagen, is haar
uiteindelijk fataal geworden. Nu nog kun
je haar afbeelding zien op een bankbiljet.
Mijn lievelingstoetje is naar haar vernoemd,
bedacht door een chef-kok die ook als een blok voor haar
charmes viel. Het lijkt me leuk als jullie je in haar zouden verdiepen zodat we bij gelegenheid samen kunnen genieten
van wat zij ons allen heeft nagelaten.

Onder welke naam kende haar familie haar het langst?

Wiens portret prijkt er op het andere bankbiljet van gelijke waarde?

Aan wie
heeft de Bok destijds zijn hart verpand?
Wellicht zetten bovenstaande afbeeldingen je op het
goede spoor. Lees de vragen zorgvuldig en neem
een duik in het verleden van de Bok.
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Eén van de vele voordelen van Bok zijn is
dat ik, welke problemen zich ook voordoen,
altijd weer op mijn stevige poten terecht
kom. Dat niet iedereen zich even stabiel
voortbeweegt heb ik op mijn vele reizen
mogen aanschouwen. Het ene schoeisel is
nog wonderbaarlijker dan het ander. Geef
d.m.v. de juiste kleur aan (zie legenda rechts
onder) uit welk continent de afgebeelde
exemplaren oorspronkelijk komen.

AZIË
AFRIKA
ZUID-AMERIKA
ANTARCTICA
EUROPA
OCEANIË
NOORD-AMERIKA
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1.

Onze bok heeft over de hele
wereld rondritten mogen
maken per bus.
Geef per bus aan in welke stad
hij heeft rondgetourd.
De antwoorden kun je noteren
op de daarvoor bestemde
bladzijde in de
Grote Bokatlas.

2.

3.

4.

5.

Als je zoveel onderweg bent
als ik, maak je vaak gebruik
van een openbaar toilet.
Zodoende heb ik al veel
lokale toiletten van binnen
mogen aanschouwen.
Op welke locaties in Balkum
vind je onderstaande toiletten?
De antwoorden kun je noteren op de daarvoor bestemde bladzijde in de Grote
Bokatlas.

1.

2.

3.

“Waar een klein kamertje
een groot gemak kan zijn”

4.
5.

Balkums Volkslied
Ik ken un aordig durpke
in ’t hart van ’t Brabants land,
en es ge er nooit geweest bent
dan veinde ’t nie bekant.
Al heurde dikkels zeggen:
’t is eigenlijk mar ’n gat,
‘k zou ’t echt ni willen ruilen,
Nog nie veur de grotste stad.
Refrein:
Balkum mun durpke, ik vein oe zo mooi
en oe verlaote, de doek toch zo nooi.
Oew lieflijke dreven, ze zen fijn doorweven
deur talloze dreujkes, van lupkes en sleujkes.
Mun Balkum ik vein oe zo mooi.
Dé durpke hee ’n Hoogstraot,
un plein en unnen Kerkenhoek,
unnen Milrooijseweg en un Driezeeg,
en ok nog un Westerbroek.
’t Hurt allemaol bé Balkum,
Ok de Looffert en ‘t Woud
‘k zou er niks van willen missen,
nee, nog veur gin zuiver goud.
Refrein
Veul minsen gaon naor ’t buitenland
és ze vakantie hen,
naor ’t Zwarte Woud, of anders
Naor ’t bels, naor den Arden.
Mar ik gao naor ’t Zibbroek,
waor de maast te wuiven sti,
‘k geniet van wé ’t eigen durp
aon moois te bieden hi.
Refrein
De minsen in ons durpke,
die leven insgezind,
tevreeje mi mekare
en ’t gi hun veur de wind.
Zo gigget deur de jaoren,
zo es ’t al eeuwen ging,
Tis één grote femilie,
Tussen de Aon en de Wittering.
Refrein

Mirrois volkslied
Ik ken een heel klein dorpje, waar kleine huisjes staan,
waar onze kinderjaren snel zijn voorbij gegaan.
Waar tussen wilgenbomen veel canadassen staan,
en tussen mast en heide blij golft het goudgeel graan.
Dat dorpje, ja gij kent het. We leefden er tevree.
We willen het niet missen voor nog zo’n grote stee.
Refrein:
Gij Mirrooi lieflijk dorpje, mijn hart heb ik u verpand.
Geen plaats kan het bij u halen in heel ons Nederland.
Want wat er ook gebeure, ’t zij zorgen, ’t zij verdriet.
Wij blijven u getrouwe, vergeten u toch niet.
Ik ken een heel klein dorpje, waar tussen groene wei
de Aa haar kromme bedding heel rustig heeft gespreid,
waar knusse brugjes liggen, dichtbij ’t kasteel ’t gewad,
de Driezeeg met de brandspuit als een parel is gevat,
waar de Zandstraat en de Rietwiel, ’t Woud en ook ’t Laar,
een rustig volk doet wonen, dat is van zessen klaar.
Refrein
Ik ken een heel klein dorpje, gewond door oorlogsvree.
Waar rustig goede mensen verjaagd zijn net als vee.
Daar is veel leed geleden, veel moois kapot gegaan,
En vele mensen hebben bij puinhopen gestaan.
Maar toch is het herrezen, veel schoner dan voorheen,
Want het volk van Middelrode is in zijn streven één.
Refrein

Hoelang duurt het
voordat afval volledig is afgebroken?

BOKIPEDIA

Wanneer afval in de natuur terechtkomt en niet wordt opgeruimd, duurt het
dagen tot jaren voordat het vergaat. Zet de onderstaande afvalsoorten
op volgorde van afbraaktijd, van hoog naar laag. Het antwoord
kun je invullen op pagina 15 van de Grote Bokatlas.
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Als inwoners
van Balkum hebben we
de mazzel dat we wanneer
we maar willen kunnen beschikken over schoon, veilig en
ook nog erg lekker drinkwater.
Maar waar bevindt zich ‘onze’
rioolwaterzuiveringsinstallatie
eigenlijk?
Geef het antwoord in GMS
(graden, minuten, seconden), op blad 15 van
de Bokatlas.

Hoe blij was mijn voetbalhart met de voetbalplaatjes
actie! Laat ik daar nu toch een misdruk van hebben
ontvangen... De lokale supermarkt wil niet met me
ruilen omdat alle gezichten nog duidelijk herkenbaar
zijn. Ook de smekende kinderen die buiten achter de
dranghekken staan willen niet met me ruilen, zij willen
ze alleen maar hébben! Dus zal ik het hiermee moeten
doen. Hopelijk weten jullie de juiste namen bij de juiste
plaatjes te zetten. Noteer deze in de juiste invulvelden
op de daarvoor bestemde pagina van de Bokatlas.

Zie pag. 21
van de Bokatlas.
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