Balkum Babbel

vrijdag 29 december 2017

Editie Balkum & Mirroi

Balkum Babbel is een uitgave van de Balkumse
Kwis, die dit jaar voor de vierde keer plaatsvindt.
De Balkumse Kwis wordt georganiseerd onder
auspiciën van SCC Den Durpsherd in Berlicum.

Teamnummer:
Teamnaam:

De grootse lancering van deze nieuwe krant vindt
plaats op vrijdag 29 december om 18.00u in voorgenoemde Durpsherd. Zorg dat je er bij bent!

MAAK KENNIS MET

DE BALKUM BABBEL

Voor je ligt de allereerste uitgave
van de Balkum Babbel, een krant
met een traditioneel uiterlijk,
maar een verrassende inhoud.

Traditioneel omdat er al honderden jaren kranten
gemaakt worden en wij niet de pretentie hebben het
beter te kunnen. Verrassend omdat de redactie een
bijzondere keus gemaakt heeft uit datgene wat er wereldwijd aangeboden wordt. De hoofdredactie en alle
medewerkers zijn gepast trots op het resultaat maar
je weet hoe het gaat: de deadlines zijn moordend! We
zijn er dan ook niet geheel in geslaagd alle artikelen
compleet af te drukken.
We schatten ons publiek hoog in en hebben sterk de
indruk dat jullie ons kunnen helpen.
De opdracht voor vanavond luidt: vul alle informatie
zo goed mogelijk aan in de daarvoor bestemde vakken. Daarbij dien je rekening te houden met een aantal
regels. Het wordt zonder pardon fout gerekend als iets
onleesbaar of doorgekrast is. Zorg dat ook de achterkant goed leesbaar blijft, dus gebruik een gewone

balpen.
Als er een ABC-symbool zichtbaar is wordt er goed
gelet op de spelling van je antwoord en worden fouten
niet getolereerd.
Het logo van Balkum Babbel geeft aan dat je gebruik
dient te maken van de website www.balkumbabbel.nl

Je hebt per team meerdere exemplaren van deze krant
ontvangen, maar we willen er slechts één zo goed mogelijk ingevuld en met de pagina’s in de juiste volgorde
terug hebben. Klokslag 23.00u. moet de tas met daarin
één krant en overige spullen en/of opdrachten in Den
Durpsherd ingeleverd zijn. Daarbij is de digitale klok
op de website leidend.
Belangrijke tips:
• Vergeet niet op de eerste pagina je teamnummer en
naam en op de overige pagina’s je teamnummer
in te vullen!
• Neem eerst gezamenlijk alles door voordat je de pagina’s gaat verdelen om onnodig tijdverlies te voorkomen.
• Schrijf je antwoorden in de kaders die daarvoor bestemd zijn. Schrijf niet te groot want soms is de ruimte
wat krap.

• Bestudeer ook de advertenties; mogelijk zijn daar
ook punten te verdienen.
• Vergeet niet de nummers van de vragen te noteren
bij de online vragen; Verkeerde volgorde is fout!
• Niemand verplicht je om alle vragen te maken. Gezelligheid staat voorop!
• Denk aan het online evaluatieformulier; ook daarvoor zijn punten te vergaren. Doe het snel, want het
formulier is maar een paar dagen beschikbaar.
• Mocht er dringend behoefte zijn aan contact kun je
altijd naar Den Durpsherd bellen: 073 503 2016

Rest ons nog jullie een hele gezellige en succesvolle
avond te wensen en jullie te bedanken voor je enorme
inzet!
Namens alle medewerkers,
hoofdredacteur De Mirroise Bok.

ZONNIGE TOEKOMST VOOR NIEUWE KRANT

Let op een correcte spelling van je
antwoord! Dat doen wij ook.
Ga naar www.balkumbabbel.nl
voor meer info.

HEADLINE

Welke headline stond er op de onderste helft
van de voorpagina van de Balkum Babbel die
in het introductiefilmpje te zien was tijdens
de lancering van deze krant?

Centrumplannen afgeblazen?

De Balkumse Kwis wordt
mogelijk gemaakt door

Editie Balkum & Mirroi
Jaargang 1, eerste uitgave
vrijdag 29 december 2017

26°C

Met grote stelligheid kunnen we
melden dat de temperatuur hier
en daar flink oploopt.
Zorg voor verkoeling.

Krant niet ontvangen? Pech gehad...
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MAESTRO!
N

vrijdag 29 december 2017

Teamnummer:

Wie werd Maestro 2017?

aast het professionele theaterprogramma van Den Durpsherd, zijn
ook regelmatig voorstellingen te Wie won de publieksprijs?
zien van amateur verenigingen uit
Berlicum en omstreken.

Erwin Frunt

Martijn van Bebber

Een van deze voorstellingen het afgelopen
jaar was het Maestro Concert van Harmonie
TOG. Een aantal ondernemers uit Berlicum
ging de strijd met elkaar aan om de titel
‘Maestro 2017’ te bemachtigen. Zij dirigeerden het harmonieorkest en werden daarbij
beoordeeld door een jury en het publiek.
Iedere maestro dirigeerde 2 orkestwerken en
daarnaast speelde het orkest nog 3 werken
met de eigen dirigent.
Wanneer was het Maestro concert 2017?

13 mei 2017
Wie waren de maestro’s?

Erwin Frunt,
Stefan Kuijpers,
Wim Schuurmans,
Ellen van den Akker Steenbergen,
Anja van den Berg,
Martijn van Bebber,
Bart van de Hulsbeek

Welke stukken dirigeerde de winnende maestro? En wie componeerde deze stukken?

L’ arlesienne van
George Bizet
Rondo Alla Turca
van Mozart
Wie coachte de winnende maestro?

Karlijn van der Heijden - van Asselt
Welke orkestwerken werden nog meer gespeeld door de maestro’s en wie componeerde deze stukken?

1. American in Paris
Second Walz Van Dimitri 2. Symfonie nr. 5,5
deel 1 Perpetual
Sostakovich
Emotion
2. Doremi van Ri3. Dutch Masters Suichard Rodgers
3. Moment for Morrico- te deel 3 Prinsjesdag
ne van Ennio Morricone

en vasthouden.
En hieraan werd gehoor gegeven, want op
18 juni kwam een jury bij elkaar om de
nieuwe dorpsdichter bekend te maken.
Uit welke leden bestond deze jury? Geef
hun namen en begin met de voorzitter.

Theetuin Het Aardrijk / Koesteeg 39
De jury heeft gekozen voor

Rik van Grinsven

(vermeld de eigen naam van de nieuwe
dorpsdichter). Hij/zij mag zich gedurende

2 jaar

(vermeld de periode) de eerste

Theetuin Aardrijk / Casper Hoenderdos - Gemeente Sint-Michielsgestel / Helma Smolders - DichtSlamRap / Marcel Linssen
De gezochte dorpsdichter mocht zich zelf
aanmelden, zodat de inwoners van de
gemeente niet als cowboys en indianen
potentiële dichters hoefden te gaan vangen

Er moet over geroddeld kunnen worden in
de bars van het dorp en iedereen weet er het
zijne van. En de één weet het nog beter dan
de ander, dus wij zijn benieuwd wie er nou
het fijne van weet.

zeven dorpendichter

(vermeld de originele naam) noemen.
De dorpsdichter werd door de burgemeester
van Sint Michielsgestel geïnstalleerd. Bij
de installatie krijgt hij/zij een houten plank
met plaquette uitgereikt. Welk attribuut
zit onder de plaquette op de houten plank
bevestigd?

een pen

Maar zoals altijd, wil het volk meer weten
van gezochte personen. Zo ook van deze
nieuwe dorpsdichter die al een hele reputatie op zijn naam heeft staan.

Wat staat er op de foto aan de voorkant van
de bundel afgebeeld?

Stenen / keien

Wat is het ISBN?

9789462548978

Roel Weerheim
Michelle Bracke
Merlijn Huntjens

Op welke locatie maakte de jury de dorpsdichter bekend?

Maar wie is die ‘men’? Noem drie personen/
organisaties die dit initiatief hebben uitgerold en/of ondersteund.

Welke 3 orkestwerken onder leiding van
Jan Gerrit Adema werden uitgevoerd door
harmonie TOG tijdens het maestro-concert ?

1. Walz no.2 /

OP ZOEK NAAR...
Afgelopen maart werd ons dorp
opgeschrikt door “WANTED” aanplakbiljetten. Het leek even alsof het
wilde westen in ons dorp was neergestreken. Men zocht een heuse
DORPSDICHTER!!!

4. The Stars and Stripes
forever van John Philip
Sousa
5. Bugler’s Holiday van
Leroy Anderson
Ook correct: geen
(Maestro’s spelen niet)

Zijn echte naam is nu wel bekend, maar hij
heeft ook een alias oftewel artiestennaam.
Welke is dat?

RikAtiC

Welke leeftijd heeft de dorpsdichter vandaag?

34 jaar

Een eerste bundel schrijft de dichter tussen
zijn 14e en 18e jaar.
Hoe heet deze dichtbundel?

Open Kaart

Een paar jaar terug, kwam er een tweede
bundel met gedichten, spreuken en gedachten uit. In welk jaar was dat?

2014

Hoe heet deze bundel?

Het Kromme Recht

Hoeveel pagina’s telt deze bundel?

74

Er zit echter nog meer talent dan alleen
maar schrijven in onze kersverse dorpsdichter.
Bijv. De Flowfabriek! Een brass hip-hop
band. Een tijdlang stond de dorpsdichter
met nog acht anderen op verschillende
festivals en podia met deze band.
Naast onze dorpsdichter was er nog een
zanger in de band. Wat is de familieband
tussen deze twee?

Neven
Hoe werd deze zanger destijds genoemd?

Mister Music
Welk instrument bespeelde de enige vrouw
in de band?

Trombone
Geef minimaal drie festivals waar de band
tussen 2009 en 2012 heeft opgetreden.

Jazz in Duketown Paaspop - Festyland
- Extrema Outdoor
- Poppodium W2 - 013
Tilburg - Koninginnedag
Den Bosch - Jera On Air
Festival-Jazzfestival Delft

Teamnummer:
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De Aa krijgt weer zijn natuurlijke loop

Het Dynamisch Beekdal

Daarom komen er op enkele plekken speciale verbindingen.
Vraag: hoe heten deze verbindingen?

Hoogwaterverbindingen

Het inrichtingsplan voor het Dynamisch
Beekdal moet problemen met hoge waterstanden in de Aa voorkomen.
Hiervoor worden specifieke termen gebruikt, zoals piekafvoer en stroomsnelheid.
Vraag: wat wordt bedoeld met T=100?

Situatie die 1x per
100 jaar voorkomt.

Vraag: wat zal de afvoerpiek van de Aa zijn
als het Dynamisch Beekdal is afgerond?

74 m3/s

In Nederland treedt steeds vaker wateroverlast op als gevolg van hevige
neerslag. Ook in de gemeenten Bernheze en Sint-Michielsgestel is het watersysteem aan de grenzen van haar
kunnen. Om de veiligheid in de toekomst te kunnen blijven garanderen,
is het project Dynamisch Beekdal de
Aa gestart.
De Aa moet weer zo natuurlijk mogelijk
gaan functioneren. Aan de hand van oude
topografische kaarten is uitgezocht hoe de
Aa vroeger liep, voordat zij werd rechtgetrokken en gekanaliseerd.
De oude loop is deels nog terug te vinden
in het landschap. Bijvoorbeeld bij de oude
meanders bij Kasteel Heeswijk, bij Middelrode en bij Hersend. De oude loop wordt
zo veel mogelijk hersteld, zodat de Aa weer
natuurlijk kan kronkelen.
Vraag: welke betekenis van meander is niet
correct? Omcirkel het juiste antwoord.
A. Ornamentstrook die bestaat uit rechthoekig gebogen, doorlopende lijnen
B. Randversiering bekend uit de klassieke
oudheid.
C. Lus in de loop van een onnatuurlijke
waterloop/beek/rivier
D. Een Vlaamse muziekgroep die dansbare
folk brengt

MENSEN
VERBINDEN
Lees het artikel ‘Mensen verbinden’ op website www.Balkumbabbel.nl en vul hiernaast
de ontbrekende woorden in bij
het juiste cijfer.

E. Naar de tegengestelde richting terugkerende bocht in een rivier of beek
De Aa zal in zijn nieuwe vorm veel ondieper
worden, maar door het jaar heen wel veel
meer in breedte gaan variëren.
Vraag: wat was de lengte van de Aa voor het
meanderen en welke lengte heeft de Aa nu?
Geef het antwoord op 100 mtr. nauwkeurig.

7200 m. en 11600 m.

Vraag: waar begint en waar eindigt het
meanderen?

Vanaf Kasteel Heeswijk tot aan de Beusingsedijk.

In de vorige eeuw is veel natuur omgezet in
gedraineerde landbouwgrond of in stedelijk
gebied. Regenwater belandt hierdoor sneller
in de Aa dan vroeger. Als gevolg moet de
Aa meer water afvoeren.

De techniek en de kennis om het water te
regulieren en de natuur op een zo natuurlijk
mogelijk manier te behouden nemen steeds
verder toe en worden zoveel mogelijk ook
toegepast. Zo kom je langs de meander ook
nevenstaande foto tegen.
Door het aanleggen van
stroommatten kan het vee
makkelijk wegen oversteken
en verder grazen.
Middels de drukknop kun
je de stroommat tijdelijk
uitschakelen.
Vraag: hoe lang wordt de stroom in de mat
onderbroken?

2 minuten

Vraag: geef de gps coördinaten (tot 1 getal
achter de punt) waar de stroommatten te
vinden zijn.

(Breedtegraad) 51.6 (68676)
(Lengtegraad) 5.3 (97275)
Om variatie in het gebied te creëren en
natuurwaarden in stand te houden wordt de
oude loop van de Aa niet overal verbonden
met de nieuwe Aa. In zo’n meander heeft
zich, dankzij minder frequente waterstroming waardevolle natuur ontwikkeld.

1. (Japanse) Holpijp
2. Zwanebloem
3. Schotse Hooglander
4. Vlokreeft
5. Oranjetipje
6. Waterjuffer
De Aa moet een ecologische verbinding van
de Maas naar de Peel gaan vormen. Sommige diersoorten waarvoor deze verbinding is
bedoeld, zoals amfibieën, leven in stilstaand
water.
Voor deze soorten is het van belang dat er
voldoende poelen zijn. Bij de herinrichting
van het beekdal wordt ervoor gezorgd dat er
elke 500 meter een poel ligt. Dit is een
afstand die amfibieën kunnen overbruggen.
Zo wordt het mogelijk dat amfibieën zich
verspreiden door het beekdal van de Aa.
Vraag: hoeveel poelen zijn er uiteindelijk in
de bedding aangelegd?

20

Het stenen gemaal Steenen Kamer zorgt
ervoor dat twee waterwegen ook bij hoge
waterstanden op de Aa water kunnen
afvoeren.
Vraag: welke waterwegen zijn dit?

De Wambergse Beek /
De Dungense Loop
Ga naar de website, klik op de
link naar de geluidsfragmenten
en geef de namen van de dieren
die je in de fragmenten hoort.

1. Blauwe reiger
2. Meerkoet
3. Canadese gans
4. Oeverzwaluw
5. Bosrietzanger
6. Nachtegaal
7. IJsvogel

Kijk op de website naar de foto’s
die een paar soorten laten zien
die behouden blijven in de oude
meander bij Assendelft.
Vraag: geef de juiste naam van deze planten
en dieren.

1. Smaak van Balkum
2. twee / 8 dagen
3. Cultureel Centrum
Bint
4. De smaak van Balkum
5. smaakvolle
6. koken
7. heerlijke gerechten
8. 24
9. lekkernijen
10. proeven
11. koken
12. Mark van der
Donk
13. Boxtel
14. de Dorpstafel
15. van Egmond

16. koken
17. samen koken verbindt
18. gerechten
19. bereiden
20. Smaak van Balkum
21. samen koken
22. avond
23. 4-gangendiner
24. smaakexplosie
25. eten
26. Cultureel Centrum
Bint
27. sporthal
28. Runweg
29. keuken
30. koks

31. culinaire
32. 26 april
33. Indonesische
34. Afgaanse
35. Syrische
36. Burundische
37. gekookt
38. eten
39. kook
40. woensdag
41. april
42. juni
43. september
44. november
45. koks
46. desmaakvanbal
kum.wixsite.com
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BUITENOPDRACHT
De Mirroise bok aan de wandel
Na een flinke rustperiode die me erg
goed gedaan heeft heb ik weer even
mijn weiland verlaten.

Het was kermis in Balkum, een zeer goede
reden om mijn gezicht weer eens te laten
zien. En ik had een uitnodiging om te
verschijnen op de braderie. Genieten al die
aandacht!
Onverwachts was het prachtig weer en ik
had energie te over zodat ik nog een wandelingetje kon maken door ons mooie Balkum
en Mirroi. Smartphone natuurlijk altijd op
zak met als gevolg een aantal interessante
foto’s. Hopelijk herkennen jullie er wat van.
Ik nodig jullie uit dezelfde route te maken
om antwoord te kunnen geven op de vragen
bij de foto’s. Ga als het ff kan op de fiets
om problemen te voorkomen en neem een
zaklamp mee.
Op mijn route door Mirroi zag ik een
vrouwke met sierlijke penseelstreken een
mooi panorama schilderen. Ze gaf me de tip
om voor de mensen die de buitenopdracht
zouden gaan doen ook wat te organiseren in
De Moerkaol. Strak plan!
Ik heb er een ruimte ingericht waar jullie
een opdracht kunnen doen. Je moet daarvoor wel wat spullen meebrengen:

Om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende ruimte heeft om zijn opdracht uit te voeren werken we met een tijdschema. Houd je
daaraan zodat je niet lang hoeft te wachten!

MOERKOALSCHEMA
Tijd
Teams
19.30
1 t/m 15
20.00
16 t/m 30
20.30
31 t/m 45
21.00
46 t/m 60
21.30
61 t/m 75
22.00
76 t/m 90
Je bepaalt natuurlijk zelf in welke volgorde
je de buitenopdracht en de Moerkoalopdracht gaat maken.

1.

6.

10.

2.
Wat is de naam van deze brug?
Naar welke windstreek stroomt het water in
de winter en naar welke windstreek stroomt
het water in de zomer?

Het Gewads Brugske

In noordwestelijke richting
7.

Volkstuinvereniging
Berlicum - 24 juni
2017 - Volkstuinver.
Berlicum

3.

Hoeveel wagons trekt deze locomotief
en waar bevindt zich de afbeelding? Geef
straatnaam en huisnummer.

3 wagons
Driezeeg 20 (Moerkoal)

11.

U ziet een gedeelte van een naambord.
Waar heeft dit bord gehangen, op welke
datum is het bord verwijderd en welke tekst
stond er op het bord ?

In welke straat is deze foto genomen?
Hoeveel ramen zitten er in de deuren?

Runweg (brandweerkazerne)
8 ramen

8.
Hoeveel zwarte tegels omranden het oorlogsmonument ?
Hoeveel glas in loodramen bevat de Mariakapel en hoeveel vakken tellen deze ramen ?

Waar bevindt zich dit embleem ? Noteer
straat en huisnummer. In welk jaar is dat
daar bevestigd?

10 - 6 - 144

12.

Julianastraat 40
1987

4.

Uit de hoogte....maar waar ?
Geef de straatnamen.

Groenstraat
Oude Ploeg
9.
Op welke gevel bevindt zich de afbeelding?
Noteer straatnaam en huisnummer.

Driezeeg 9

Waar staat dit paaltje? Noteer straatnaam
en huisnummer. Noteer de cijfers die zich
zichtbaar op het paaltje bevinden.

Brouwershuis 2
829 3.0 1.2

13.

5.

vraag
vervalt ivm
onduidelijk
heden
Waar staat dit bord ? Noteer straatnaam en
huisnummer. Waar verschilt het bord op de
foto met de werkelijkheid ?

Op welke T-splitsing staat dit bord ? Noteer
de straatnamen.
Bij welke instantie behoort dit logo?
Waar kan je dit aantreffen binnen Berlicum
en Middelrode ?

Lisdodde 11

Parochie H. Augustinus
Sacramentskerk Mirroi - Pastorie Balkum

- Polsbandje met je teamnummer
- Stok kaarten
- Kleurpotloden in de kleuren
zwart-geel-groen-bruin-wit-roodblauw-oranje-paars en grijs.
- Puntenslijper
Voor een goede concentratie is het noodzakelijk dat het mobieltje UIT staat en
opgeborgen blijft.

Teamnummer:

Westakkers
Westerbroek

Op welk adres bevindt zich deze raamfoto?
Geef straatnaam en huisnummer.

Westakkers 58
De drol is afgeplakt

Teamnummer:
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OMMETJES
Al sinds een aantal jaren is een enthousiaste werkgroep gestart met de
ontwikkeling van de ommetjes (korte wandelingen) door Berlicum en
Middelrode. Ook hebben Dorpshuis
De Moerkoal, Heemkundekring ‘De
Plaets’ en de Natuurwerkgroep Gestel hun medewerking verleend. Nu
het Dynamisch Beekdal klaar is zijn
er naast de bestaande ommetjes nog
een aantal nieuwe ontwikkeld.

Het bijzondere van de ommetjes is dat in de
wandelingen belevingspunten zijn opgenomen. Dit zijn punten die een historische
waarde hebben of waar bijzondere natuur
te beleven is. Kortom een ommetje is niet
alleen een leuke wandeling, maar de wandelaar leert ook de eigen woonomgeving
beter kennen.
Op welke website zijn de ommetjes te
downloaden?

Nieuw item: ommetje

Wat is de naam van het ommetje op de plattegrond die hieronder is afgebeeld?

De Wamberg

boerderijen. De weg was tot 1824 de ontsluitingsweg voor het Hersend.
* De gekanaliseerde Aa van 1935 heeft weer
de natuurlijke loop gekregen. Vanaf deze
brug is het verschil goed te zien.

Ommetje 14,
Groot Seldensate

wandelen verwijst de straatnaam naar twee
oude boerderijen van kort na 1600. Hoe
heten deze?

Nijesteijn en Ouwesteijn

Hoe lang is dit ommetje?

8 km.

Hoe lang is dit ommetje?

6,5 km.

Nieuw item: ommetje

Welk item wordt vermeld bij hartje 5?

De Wambergsche
Beek
Nieuw item: ommetje

Welk ommetje heb je gelopen als je het volgende hebt gezien of langs bent gewandeld?
* De voormalige brouwerij van Godschalx.
* Op deze plek staan nog een drietal oude

Welk ommetje heb je gelopen als je langs
de Kattenburg bent gekomen?

Ommetje 2,
Heikant
Wat is de oorspronkelijke naam van deze
Kattenburg?

Elsburg
Door van knooppunt 8 naar knooppunt 7 te

http://www.wsv-gg.nl

Nieuw item: ommetje

Op welk ommetje krijg je tijdens de route
bijgaande uitleg?
Op einde linksaf, gravelpad
In de sloot langs het gravelpad komt kwelwater voor, te herkennen aan de blauwachtige
gloed op het water. Kwelwater is regenwater dat een lange reis onder de grond heeft
gemaakt en gefilterd weer naar boven wordt
gedrukt. Goed voor de groei van waterviolier.
Linksaf op asfaltweg
De asfaltweg was vroeger een karrenspoor
met ernaast een fietspad nog herkenbaar
aan de dubbele rij bomen. Er staan beuken
en eiken. De stam van de beuk is te herkennen aan de gladde bast. De bast van de eik
is ruw. De beuken hebben een grillige vorm
doordat ze als haag zijn neergezet en in het
begin zijn geknot (Knotbeuk)

Ommetje 12,
Groote Wetering

Nieuw item: ommetje

Hoe heet het ommetje waarbij je de volgende aanwijzingen krijgt?
* Volg de dijk tot aan de volgende brug, steek
deze over.
* Linksaf over de grasdijk tot voorbij de
picknickbank.
* Rechtsaf op het karrenspoor.
* Rechtdoor na de houtwal.

Hoeveel uitlegpunten staan er op dit ommetje vermeld?

9
Welke horeca-gelegenheid wordt vermeld
tijdens dit ommetje?

Ommetje 7, Aa-dal

Pannenkoekenhuys
Pimpernel

Hoe lang is dit ommetje?

6,3 km.
Interessante expositie en nieuw boek

Heemkundekring De Plaets

Plaatselijk
schrijving?
Nieuws Berli€ 20.00
cum/Middelrode Op de kaft van het boek staan

Wat kostte het boek bij voorin-

Eén van de berichten in deze
rubriek deelt mee dat er in Café
Willy Smits een rikavond wordt
georganiseerd voor de K.W.J.
Wat is de K.W.J.?

Katholieke Werkende Jeugd

Wat kostte het in 1967 om een
‘Vonderke’ te plaatsen in de Brug?

Berlicum

H

eemkundekring De
Plaets uit Berlicum vierde
afgelopen oktober zijn
50-jarig jubileum met
een tentoonstelling en
de uitgave van een lijvig
boekwerk.

Na vijftig jaar is Heemkundekring
de Plaets nog steeds een zeer
levendige vereniging. De leden
zijn allen niet meer piepjong, maar
nog zeer actief in het verzamelen,
dateren en archiveren van allerlei

zaken die betrekking hebben op
Berlicum en Middelrode. En in
het organiseren.
In het weekend van 13-15 oktober
was er een expositie ingericht in
Den Durpsherd met speciale aandacht voor het jaar 1967, het jaar
waarin De Plaets begon met zijn
activiteiten.
Wat is de exacte datum van oprichting van Heemkundekring De
Plaets?

1 maart 1967

Wie is de huidige voorzitter van
Heemkundekring De Plaets?

Theo Danen

Tot 15 woorden
1 gulden, elk
woord meer 5
cent

Wie is de huidige secretaris?

Thieu Dollevoet

Expositie

De expositie toonde o.a. de meest
bijzondere artikelen uit de Brug
van 1967 gericht op Berlicum en
Middelrode.
Hoe heette toen
de rubriek met
berichten over
Berlicum en
Middelrode?

Nieuw Boek

Hoe heet het boek dat uitgegeven
is ter gelegenheid van het gouden
jubileum?

50 jaar in vooren tegenspoed

zeven foto’s van gouden bruidsparen. Noteer hieronder de namen
van de bruidsparen zoals ze in het
boek vermeld zijn, te beginnen
met de voorkant.

1. Hans Loeffen &
Corrie Hanegraaf
2. Driek van der
Steen &Anna van
der Pas
3. Henk van Lith
& Mien van der
Aa
4. Theo van de
Ven & Betsie Pennings
5. Harrie Swanenberg en Annie van
Tartwijk
6. Driek van der
Steen en Anna van
der Pas
7. Koos Voets en
Drieka Boselie
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JAARTELLING

Vaticaan
Fiji Eilanden

USA

Pakistan
Thailand

Nederland

UNIFORMEN

Wikipedia zegt het: “Een uniform
(soms tenue genoemd) is werkkleding waarmee een persoon zich
onderscheidt als lid van een
organisatie of als functionaris. “

“Het woord uniform betekent eenvormig en
daarmee wordt al uitgedrukt dat alle leden
van de organisatie dezelfde kleding dragen.”
Wanneer winkelpersoneel dezelfde kleding
draagt wordt dat meestal geen uniform

NOORD
KOREA
Noord-Korea, een land
in Oost-Azië dat grenst
aan de landen China,
Rusland en Zuid-Korea,
is één van de meest gesloten landen ter wereld. Door de recente
raketproeven van de
huidige leider Kim Jung
Un staat Noord Korea weer volop in het
nieuws, wat er voor
zorgt dat menigeen
nog nieuwsgieriger is
naar het doen en laten
in Noord Korea. Laten
we eens kijken wat er
te vinden is over dit
Aziatische land.

Let op de juiste spelling
bij alle antwoorden!
Wat is de officiele naam
voor Noord-Korea?

Democratische Volksrepubliek
Korea

Wat is de Engelse afkorting van de officiële naam
van Noord Korea?

DPRK

In welk jaar is Noord-Korea ontstaan?

Spanje

Griekenland

genoemd, maar in de strikte betekenis is
het dat wel. In onze ogen drukt het uniform
vaak gezag uit zoals in het geval van een politietenue of het kostuum van een generaal
uit het leger.
Overal ter wereld komen uniformen voor,
in de meest bijzondere uitvoeringen. Het
is bewonderenswaardig dat de dragers van
deze uniformen, zonder uitzondering, hun
outfit met grote trots dragen! De foto toont
hier een aantal voorbeelden van.
Aan jullie de taak om in de kaders in de foto
de naam van het land te vermelden waar de
uniformen gedragen worden.

1948
Hoe noemt men de grens die tijdelijk
vastgesteld is tussen Noord en Zuid
Korea?

Demarcatielijn

Aan welke zee(en) grenst Noord-Korea?

Gele zee
Japanse Zee

Welke crisis was in de jaren ‘90 van
de vorige eeuw kenmerkend voor
Noord-Korea?

Voedselcrisis

Aangezien de informatie die ons
bereikt over Noord Korea zeer beperkt
en vaak tegenstrijdig is, weten we niet
of er op dit moment sprake is van
eenzelfde soort crisis. Hoe groot was
het tekort een paar jaar geleden naar
schatting van Westerse instanties?

1 mln ton voedsel

De Westerse
jaartelling

noemt men de gregoriaanse telling,
vernoemd naar Paus Gregorius XIII
die in 1582 een verbeterde versie invoerde van de juliaanse kalender die
tot dan toe gebruikt werd. De invoering van het schrikkeljaar zorgde ervoor dat de kalender beter aansloot
op het gemiddelde tropische jaar.
Nog even is het 2017. Het jaar tweeduizendzeventien geeft aan dat wij uitgaan van het
feit dat 2017 jaar geleden Jezus Christus
geboren is. Maar daar is niet iedereen van
overtuigd. Volgens Matteüs is Jezus Christus geboren toen Herodus I in Judea aan de
macht was. En Herodus I stierf in het jaar
4 vóór Christus. Jehova’s Getuigen rekenen
terug vanaf de sterfdag van Jezus en komen dan uit in de herfst van het jaar 2 vóór
Christus. Onze jaartelling is dus gebaseerd
op iets wat op zijn minst discutabel is.
Er wordt in de wereld ook van jaartellingen gebruik gemaakt, waarbij een andere
belangrijke gebeurtenis dient als basis van
hun telling. Dat kan de geboorte van een
belangrijk persoon zijn of het begin van een
nieuwe periode in een land.

Kim Il Sung
Wat waren zijn woorden voordat hij
het rode lint doorknipte?

”Ik denk dat het moeilijker is om de metro te
bouwen dan het lint te
knippen”

Wat is de naam van het grote muurmozaïek met de afmeting 15,8 x 9,25
m. in het ondergrondse metrostation
Puhung Station in Pyongyang?

De grote leider kameraad Kim Il Sung
tussen de arbeiders
Hoe heet de 8 km. lange afsluitdijk bij
de stad Nampho?

West Sea Barrage /
Nampho Dam

Waar dient deze toe?

Welke naam had de Amerikaanse
(USA) spionageboot welk in januari
1968 geënterd werd door de Noord
Koreaanse marine?

Om het zoetwater van
de Taedonrivier en het
zoute water van de zee

Hoe wordt de berg Chilbo (Chilbosan)
in de provincie Noord Hamgyong ook
wel genoemd?

te scheiden (zodat er
een irrigatiesysteem kan
worden aangelegd).

de Pueblo

Welke stad was tijdens de Koryŏ-dyKumgang / Mt.
nastie (918-1392) de hoofdstad van
Kumgang of North Korea?
Hamgyong Provin- Keasŏng
Welke door de natuur gevormde pilace

Wanneer is De Pyongyang Metro voor
‘t eerst opengesteld voor gebruik?

5 september 1973

Wie opende de Pyongyang Metro?

Teamnummer:

ren kan je vinden in Chong Sok Jong?

Druipsteenpilaar van
calciet
Stalagmiet

Vragen

In welke 2 landen is het nu het jaar 106?

Noord Korea en Taiwan
(rep. China / ROC)

In welk land is het vandaag de 109de dag
van het jaar 2009?

Ethiopie

Op welk moment begint bij de islamitische
jaartelling een nieuwe dag?

Vlak na zonsondergang

De bedevaart naar Mekka is voor een moslim de meest belangrijke gebeurtenis in zijn
leven. Mahmoud uit Saoedi-Arabië is van
plan om de Hadj in 2025 (gregoriaanse jaartelling) te gaan volbrengen. In welke maand
van 2025 gaat hij naar Mekka?

juni 2025

Op welke datum (dag-maand) van onze
jaartelling begint de Jie Mang Chung?

5 of 6 juni (allebei correct)

Bonusvraag: wat is er bijzonder aan de datum van kerstavond 1582 in Balkum?

Kerstavond viel op 14 dec.
omdat men toen overging van
de juliaanse naar de gregoriaanse kalender van 14 naar 25
december.

MYANMAR

Myanmar, of Burma,
zoals De Verenigde
Staten en België onder
andere het land nog
steeds noemen, is
sinds 1948 onafhankelijk van het Verenigd
Koninkrijk. De bevolking, die gevormd
wordt door vele etnische groeperingen, is
in 2014 vastgesteld op
bijna 51,5 miljoen.
Myanmar is een stuk
minder geïsoleerd dan
Noord Korea, maar
ook de dictatuur van
dit land duldt weinig
inmenging van buitenaf. Buitenlandse media
en mensenrechtenorganisaties krijgen geen
toegang. Toeristen
gelukkig wel! Het land
is prachtig in al zijn
veelzijdigheid.
Hoe zwaar weegt de klok
in de Mingun pagode aan
de Ayeyarwady rivier?

90.718 kg

Hoe heeft men de klok op
die hoogte gekregen?

Met een vlot/boten maakte men
gebruik van de
stijging van het
waterpeil.

Wat was de andere naam van de voormalige hoofdstad Yangon?

Rangoon

Hoe heet de nieuwe hoofdstad?

Nay Pyi Daw / Naypyidaw
Hoe worden de vissers genoemd die
met bootjes op het Inle Lake vissen?

Eenbeenvissers of
Beenroeiers

Langnekvrouwen dragen koperen
ringen rond hun hals. Waar waren die
oorspronkelijk voor bedoeld?

Ter bescherming
tegen wilde dieren

Bagan is bekend om zijn mooie
tempels. Hoeveel tempels werden er
tussen 1057 en 1287 door de koningen
van Bagan gebouwd?

4450 (tussen 4300 en 4600)

Hoeveel bestaan er nu nog?

2230 (tussen 2100 en 2400)

Van welke held staat er in bijna elke
stad van Myanmar een standbeeld en
hoe heet zijn dochter?

Aung San
Aung San Suu Kyi

Teamnummer:
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EILANDEN & EILANDJES

De Azoren
Zoals je wellicht op facebook gezien hebt, is één
van de organisatieleden
van de Kwis op vakantie geweest naar de Azoren. De
Azoren liggen in de Atlantische oceaan, 1500 kilometer van Portugal en 2000
km. van Amerika vandaan.
Het bestaat uit 17 eilandjes waarvan er 9 bewoond
zijn. De overige 8 bestaan
enkel uit vulkanische rotsformaties en hebben niet
eens een naam.
Op de diverse eilanden vind je een
koffieplantage, een theeplantage,
een ananaskwekerij, verschillende
kaasmakerijen, wijngaarden en de
prachtigste parken. TIP: lees goed
wat er gevraagd wordt!
Op welk eiland van de Azoren
bevindt zich één van de twee koffieplantages van Europa?

Waar bevindt zich de enige ananasplantage van Europa? Noem
plaats en eiland.

Waarom staan deze wijngaarden
op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO?

Wanneer is de ananas geïmporteerd naar de Azoren?

Er wordt gebruik
gemaakt van lavabodem en eeuwenoude technieken.

Ponta Delgada,
Săo Miguel
1848-1850

Hoeveel maanden groeit een ananasplant op de Azoren voordat hij
oogstrijp is?

18-24 mnd

Waarom wordt er rook in de kassen met ananasplanten geblazen?

Dit dwingt de
planten om tegelijkertijd tot bloei te
komen.
Op welk eiland van de Azoren
bevinden zich een flink aantal
wijngaarden?

Pico

Waarvoor dienen de muurtjes
van basaltblokken die een perceel
opdelen in vele kleine ‘tuintjes’?

1.zeewind tegenhouden
2. zon doorlaten
voor de rijping

De vulkanische wijn smaakt overheerlijk, dus werd er overwogen
een aantal flessen daarvan mee
naar huis te nemen. Maar hoeveel
liter wijn mag je vanaf de Azoren mee naar Nederland nemen
zonder aangifte te hoeven doen bij
de douane?

90 liter

Hoe heet de grootste theeplantage
die zich bevindt op Sao Miguel in
het Portugees?

Plantaçŏes de
Chá Gorreana

Noem de namen van de thee die
daar gemaakt wordt.

Orange Pekoe,
Broken Leaf, Pekoe Hysson / Black
Tea, Green Tea

SPONSORVRAGEN
Noteer hieronder in de kaders de
antwoorden op de vragen over
de sponsoren die te zien zijn op
de achterpagina van de Balkum
Babbel.
De vragen zullen elk half uur via
facebook en twitter gesteld worden, te beginnen om 18:45u.
Let goed op want na een paar minuten zijn de
vragen weer verdwenen!
Gezocht!

Enthousiaste, hulpkrachten voor de
verslijn, kassa en de vulploeg!

?

Marianne

Heb jij �jd over door de weeks,
‘s avonds of in het weekend en wil je graag
wat bijverdienen?
Wij bieden een team met medewerkers die
het leuk vinden om nieuwe medewerkers
op te leiden, een contract van 2 tot 12 uur
per week in een gezellige omgeving.
Geïnteresseerd?
Ga dan naar www.jumbowerkt.nl
en meld je aan!

Wie is dit?

CV Ketels •

Colin Kerkhof

Jumbo

Dakbedekkingen •
Complete badkamers •
Zinken / Koperen goten •

Het antwoord op alle huis-, tuin-, dier- en klusvragen

Wilbert Berkers
Hoog Beugt 4 5473 KP Heeswijk-Dinther

Tel: 06-555 66 700 Email: beveinstallatie@gmail.com

Tuincafé De Witte Zwaan:

Palvaljoen ipv paviljoen

Juwelier Dickerscheid:

Op Sao Miguel bevindt zich
Furnas, een vulkanisch gebied
dat bekend staat vanwege zijn
warmwaterbronnen. In parque
Terra Nostra kun je baden in een
thermaal bad van ongeveer 35-40
graden Celsius. Waar komt de gele
kleur van het water vandaan?

ijzeroxide

Cozido à Portuguesa, een typisch
Portugese stoofschotel met rundsen varkensvlees, aardappelen en
vele soorten groenten wordt in het
Furnas-gebied op een heel bijzondere manier klaargemaakt. Hoe?

In een grote pan
onder de grond
kookt het gerecht
6 uur lang op een
warmwaterbron.

Horloge La Martina

Madagaskar
Madagaskar is een enorm
eiland ten oosten van Afrika,
ter hoogte van Mozambique.
Miljoenen jaren geleden is
Madagaskar afgebroken van
het supercontinent Gondwana.
Lees de vragen over
Madagaskar op website www.
balkumbabbel.nl en noteer hier de
antwoorden op vraag 8 t/m 15.

8. India + Somalie
Caribisch Gebied 9. Boze afschrikOver eilanden gesproken:
een aantal maanden geleden zorgden orkanen Irma
en Maria er voor dat Sint
Maarten volop in het nieuws
was. Wij leven erg mee met
de mensen van Sint Maarten omdat het eiland toch
een stukje Nederland is. Om
precies te zijn: Sint Maarten
behoort tot het Koninkrijk
der Nederlanden.

Săo Jorge

Wat is de naam van de bakker
in de vestiging ‘Westroijen’ in Tiel?

BUITENLAND 7

Lees de vragen over het
Caribisch gebied op website www.
balkumbabbel.nl en noteer hier de
antwoorden op vraag 1 t/m 7.

1.Nederland,
Curaçao, Aruba
en Sint Maarten
Pemar :
2. Suriname
HMK Moeller Stone Care 3. Kleine Antillen
Agri:
4. Grote Antillen
€ 12.50
5. BovenwindV+S Elektro:
se en BenedenDomotica, smarthome
windse Eilanden
Spirituele Praktijk Astrid Berkers:
6. Leeward and
Windward IsVoetreflexmassage
lands
Molijn Sales Support:
7. Antillen
https://www.mixpro-onli- Kleine Antillen
Bovenwindse
ne.nl/vacatures-mixpro
Eilanden
BeVe Installaties:
Leeward Islands
SSS Eilanden
19 februari 2008

wekkende geesten/
spoken die óf geen
rust vinden in het
graf ófeen misdadig leven geleid
hadden.
10. Men drinkt
het op om de kwaliteiten van de
overledene over te
nemen.

11. Famadihana
12. De geesten

van de doden willenzich vogen bij
de voorouders wat
alleenkan bij volledige afbraak van
hetlichaam en gepaste ceremonies

13. Zafimaniry
Vraag 13
+
14
vervallen
14. Bloedbroeivm typefout
derschap
15. Houtsnijwerk
Noteer in het vak hieronder het antwoord op
de vraag die gesteld is in
de Theateragenda van
Den Durpsherd (bezorgd
samen met BaMi nr. 15
Herfst 2017)

€ 768,00

8 BUITENLAND
Kunstroof Italië

Het leek wel een filmscript
in april van dit jaar toen
in het noorden van Italië
twee beroemde schilderijen werden gestolen van
een kunsthandelaar.
Lees de vragen over dit
onderwerp op de website
en noteer hieronder de
antwoorden. Vergeet niet
de antwoorden te nummeren!

1. Monza
2. Autodroma
Nazionale (formule 1 circuit)
3. 27 mln euro
4. Rembrandt
Harmenszoon
van Rijn & Pierre-Auguste Renoir
5. De overvallers
deden zich voor
als geïnteresseerde Joodse kopers
met dikke portemonnee en namen alle tijd het
zorgvuldige plan
uit te voeren.

vrijdag 29 december 2017

Teamnummer:

Zuid-Korea

COLOMBIA

In maart van dit jaar braken
hevige rellen uit in Zuid-Korea. In de hoofdstad Seoul
kwamen bij straatgevechten
minstens twee mensen om.

Niet alleen de landen in
Azië treden economisch
steeds meer op de voorgrond. Ook sommige landen in Zuid-Amerika zijn
aan grote veranderingen
onderhevig. In het noordwesten van Zuid-Amerika
ligt de republiek Colombia.

Let op je spelling bij
alle antwoorden!
Wat was de oorzaak van
deze rellen?

Chaos na afzetten president mevr. Park
Geun-hye

Wat is de naam van de op een
na grootste stad van Colombia?

Medellin

Noem 2 zaken waardoor deze
stad internationaal een grote
bekendheid genoot.

Welk groot internationaal bekend
bedrijf uit Zuid-Korea was hierbij
betrokken?

Drugshandel &
moordpartijen

Samsung

Om welk produkt draaide de
handel vooral?

Welke dictator regeerde in
Zuid-Korea van 1963 tot 1979?

Cocaïne

Park Chung-hee

Noem 3 andere lokale problemen van dit land.

Noem de naam van een Zuid-Koreaans persbureau.

Tropische ziektes, openbaar
vervoer, betrouwbare duurzame electriciteit

Yonhap

Wat is de naam van het hypermoderne Amerikaanse raketafweersysteem dat Zuid-Korea kort
geleden heeft geïnstalleerd?

THAAD

Op welke pijler dreef de economie van Colombia in het
verleden?

Wie heeft in mei j.l. de presidents
verkiezingen in Zuid-Korea gewonnen?

Industrie

Moon Jae-in

Eind jaren 90 klom dit land uit
het dal en werd er economisch
een omslag gemaakt. Wat is de
nieuwste economische pijler van
het land?

Hoe heet het presidentieel paleis in
Seoul in het Nederlands?

Het Blauwe
Huis

Kennis

8 KUNST & CULTUUR

KARAKTER

Wie mist niet de geur van papier?
Door onze correspondent

Er zijn boeken en er zijn boeken.
Gelukkig, kan ik wel zeggen, zijn er
nog steeds boeken.

Schrijf het juiste sterrenbeeld op bij
de karakteromschrijvingen en kies
daarvoor het sterrenbeeld dat het
dichtst bij de beschrijving komt.
•Iemand die volhardend is, kan genieten van
de goede dingen des levens, vastbesloten en
principieel is. Speelt op ‘safe’.

Stier

•Iemand met grote liefde voor details. Loopt
liever geen risico’s. Is dienstbaar en wat hij/
zij doet moet nuttig zijn. Efficiënt en hygiënisch.

Maagd

•Iemand die onafhankelijkheid, vrijheid en
gelijkheid hoog in het vaandel heeft, tolerant
is. Werpt oude waarden omver zodat er
ruimte komt voor het nieuwe. Vindingrijk,
maatschappijkritisch.

Waterman

•Iemand die zich onstuimig en wilskrachtig
laat gelden. Initiatiefrijk, daadkrachtig en
ongeduldig. Snel verveeld en energiek.

Ram
•Iemand die communicatief sterk is, zo ook
op mentaal en intellectueel gebied. Nieuwsgierig van aard en flexibel. Maakt goed
contact.

Tweelingen

•Iemand die van nature leiderschapskwaliteiten heeft. Soms kan die te dominant
overkomen, heeft een sterke uitstraling en is
speels en creatief.

Leeuw

Naar mijn idee lees je pas echt een boek als
je de geur van papier ruikt en het geritsel
van het omslaan van een bladzijde hoort.
Nog steeds verschijnen er meer dan 25.000
nieuwe titels per jaar en zijn er 173.000
titels beschikbaar in Nederland!
Onder al die titels zijn er toch echt een
aantal die je gelezen moét hebben. Vanwege de prachtige schrijfstijl, vanwege
het indrukwekkende verhaal of gewoon
omdat het enorm spannend is.
Op de website staan een paar
fragmenten uit boeken die naar
mijn bescheiden mening echte
klassiekers zijn.
Aan jullie de taak de bijbehorende schrijver, Nederlandse titel en jaar van eerste
verschijning in het Nederlands in het
kader te noteren.

1.
Auteur:Arthur Japin
Titel:Vaslav

Eerste druk: 2010
2.
Auteur:
Khaled Hosseini
Titel:Duizend schitterende zonnen
Eerste druk: 2007
3.
Auteur: Heleen van
Rooijen
Titel:De gelukkige huisvrouw
Eerste druk: 2000
4.
Auteur: Stieg Larsson
Titel:De vrouw die met
vuur speelde
Eerste druk: 2007/2008

Teamnummer:
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SINT-MICHIELSGESTEL
ONTHULT KUNSTWERKEN
Sint Michielsgestel

In aanwezigheid van Jos Maas namens de gemeente en een aantal
genodigden, onder wie de kunstenaar, is op woensdag 4 december
een kunstwerk aan de Wamberg
onthuld.
Lees de vragen over dit onderwerp
op de website en noteer hieronder
de antwoorden.
Vergeet niet de antwoorden te nummeren en
let op je spelling!

6. € 2200,00
1. Nout Visser
7. Monogram
2. 26 november 2013 8. Ontwerpbureau
3. Buyk ConstrucKoeweiden Postma
ties BV (Hardinx9. 2014
veld-Giessendam)
10. Jo van den Akker
4. Geen titel
Wijgergangs
5. Alkmaar
11. Een schop

DE ARTIEST & ZIJN HIT
Zoek de juiste artiest(en)/band en de titel van de hit door de plaatjes hiermee in verband
te brengen. Noteer in de kaders de naam van de zanger(es) of band en de titel van de hit.

1. Armin van Buuren feat. Josh Cumbee
Sunny Days
Kijk voor de andere vragen op www.balkumbabbel.nl
en noteer hieronder de antwoorden. Let op de spelling!

Artiest				
2. Do				
3. Abba				
4. Frank Boeijen		
5. Bryan Adams		
6. Meat Loaf			
7. Jan de Cler		
8. Ed Sheeran		

Hit
Heaven
Chiquitita
Kronenburg Park
Summer of 69
Paradise by the Dashboard Light

Hup Holland Hup
Perfect

vuur
aarde
water
lucht

ASTROLOGIE
TEN VOETEN UIT

Lang voor er sprake was van kranten of andere media was onder
andere de astrologie een middel
tot informatieverstrekking.
Boeren en burgers stemden hun plannen af
op de stand van bepaalde planeten. Dat was
zeker van invoed op bijvoorbeeld de oogst.
Zo zou men ook nooit een belangrijk zakelijk gesprek voeren als Mercurius retrograde liep.
De manier waarop we tegenwoordig de
astrologie gebruiken is meer informatief betreft iemands karaktertrekken. De
astrologen onder ons gaan natuurlijk een
stapje verder en zullen sommige beslissingen afstemmen op de planeetstanden.
Allemaal vieren we onze verjaardag. Dat is
het moment waarop de zon weer op de plek
van je geboorte staat. In een horoscooptekening (radix) zie je de stand van planeten op
het moment van iemands geboorte.
Veel succes met het beantwoorden van de
vragen en veel plezier in het verdiepen in
deze oude wetenschap.

Een horoscoop is verdeeld in elementen.
Noem deze elementen.

Vuur, aarde,water en
lucht

Welke sterrenbeelden horen bij welk element?

Vuur: Ram, Leeuw,
Boogschutter
Aarde: Stier, Maagd,
Steenbok
Water: Kreeft, Vissen,
Schorpioen
Lucht: Tweelingen,
Weegschaal, Waterman
Geef op de tekening ieder sterrenbeeld een
kleur van de groep elementen waar deze bij
hoort. Dus per element gebruik je één kleur
naar keuze.

Vragen:
Wat is het sterrenbeeld van de persoon waar
deze radix van is?

Hoe noem je de schijnbare jaarlijkse baan
van de aarde ten opzichte van de sterren
aan de hemelbol?

Hoeveel huizen heeft deze horoscoop?

Hoe noem je het als drie punten in de horoscoop ieder 120 graden van elkaar verwijderd zijn?

Steenbok
12

In deze radix zie je rode en groene lijnen.
Hoe worden deze lijnen genoemd?

Aspecten

Kijk naar de radix en vul in:
De ascendant staat in het teken

Ecliptica

Driehoek

Welke traditionele planeten horen bij de
volgende sterrenbeelden. Schrijf de juiste
planeet onder het sterrenbeeld waar het bij
hoort.

Kreeft

De descendant staat in het teken

Steenbok

De midhemel staat in het teken

Jupiter Venus Neptunus

Vissen

De Imum Coeli staat in het teken

Maagd

Maan

Zon

Pluto
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Teamnummer:

BEROEMD WORDEN, HOE DOE JE DAT?

Door een van onze topcorrespondenten

E

r zijn mensen die al op heel
jonge leeftijd weten wat ze later willen worden: beroemd.
Op welke manier of met welke
middelen is als kind totaal niet
relevant. Het meest belangrijke
is dat er op een zeker moment
in je leven de spotlights op je
gericht zijn, je het middelpunt
van de belangstelling bent en
jij je zegje kunt doen.

Maar hoe doe je dat, beroemd worden?
Moet je dan niet zo rond je 12de jaar een
goede schoolkeuze maken? Of kun je de
juiste studiekeuze nog een aantal jaren uitstellen tot na het middelbaar onderwijs? Of
is onderwijs niet van belang? Is het voldoende om talent te hebben?
Hieronder volgt een zoektocht naar een aantal manieren om beroemd te worden.
Of beter gezegd: aan de hand van
het schilderij op www.balkumbabbel.nl onderzoeken we een aantal
mensen die het gelukt is zich in de spotlights
te werken. Op welke manier dan ook. Misschien heb je er wat aan als ook jij rondloopt
met torenhoge ambities....

Shockerend

Als je goed kunt acteren, heb je een kans
beroemd te worden. Een andere manier
om jezelf in de picture te zetten, is door het
shockeren van (een gedeelte van) de wereld.
Zoals bv. Mano Bouzamour, de schrijver van
de bestseller ‘De belofte van Pisa’, die door
de Marrokaanse gemeenschap verstoten
werd vanwege de bedscènes in zijn boek. Of
de vlogger Ismail Ilgun die een schokgolf in
Nederland teweeg bracht door zijn filmpje
over een groep jongeren die de politie pest.
Er zijn in het verleden personen geweest die
de wereld op een andere en invloedrijkere
manier wisten te shockeren. Het schilderij
toont twee personen die letterlijk voor een
schok gezorgd hebben. Wie zijn dat en wat
was hun uitvinding?

Alfred Nobel
- dynamiet
J. Robert Oppenheimer - atoombom

Filmsterren

Wanneer je het schilderij goed bestudeert, ontdek je niet alleen wetenschappers en belangrijke heersers, maar ook mensen die het ver geschopt hebben op het witte doek. Noteer,
in alfabetische volgorde van voornaam, hieronder in de vakken de elf acteurs die je in het
schilderij kunt ontdekken, hun eerste speelfilm (geen tv-serie of korte film dus!) en het jaar
waarin die eerste film verscheen.

Naam acteur/actrice Titel 1ste film + jaartal

1. Audrey Hepburn		
Nederlands in 7 lessen, 		
					1948
2. Bruce Lee (Lee Jun-Fan) Golden Gate Girl, 1941
3. Charles Chaplin		
Kid Auto Races At Venice,
					1914

4. Cui Jian 			
5. Elvis Presley		
6. Jack Nicholson		
7. Marilyn Monroe		
8. Marlon Brando		
9. Shirley Temple		

Beijing Basterds, 1993
Love Me Tender, 1956
The Cry Baby Killer, 1958
Dangerous Years, 1947
The Men, 1950

Runt Page/Kid’s Last Stand,
					1932

10. Tom Hanks		
He Knows You’re Alone, 		
					1980
11. Wentworth Miller The Human Stain, 2003

Attributen

Dit fascinerende schilderij laat een bonte
verzameling zien van invloedrijke personen
uit de wereldgeschiedenis. Vele personen
hebben attributen bij zich die op een bepaalde manier hun status moeten verduidelijken.
Maar hier en daar zijn er attributen te zien
die verdwaald lijken. Zoek bij welke persoon op het schilderij ze thuishoren.
Naar wie verwijst het ding dat Bill Clinton in
zijn hand heeft?

Kofi Annan

(vlag Verenigde Naties)
Zie je die mooie vaas met bloemen?
Naar wie verwijst die?

Vincent van Gogh
(vaas zonnebloemen)

TIP: Wil Gorbatsjov dat ding bovenop de
muur pakken of staat hij gewoon te zwaaien?

Salvador Dali

(klok uit een schilderij)
TIP: Is dat een rood boekje midden op de
tafel met het rode kleed?

Mao Zedong
(Het Rode Boekje)

TIP: Droeg Fidel Castro echt zo’n hoed?

Abraham Lincoln
(zijn typische hoed)

TIP: Norman Bethune: “Is er iemand iets
kwijt?”

Julius Caesar

Heersers

Zoek op het schilderij 3 grote heersers van het Chinese grondgebied die de wereld schokten
met hun politiek handelen, waardoor vele vaak onschuldige mensen het leven lieten. Noteer
eveneens tot welke politieke partij zij behoorden.

Volledige naam heerser

Dzjengis Khan 			

Politieke Partij

Geen partij

(Jenghis Khan, Djengis Khan, Genghis Khan, Chingis Khan)

Mao Zedong				

					

Communistische 		
Partij van China (CCP)

					

(Guomindang/ Nationale Partij)

Chiang Kai-Shek			

Kwomintang

(lauwerkrans)

Wie missen we?

Het schilderij is gemaakt door 3 Chinezen
die natuurlijk hun eigen visie op historische
figuren laten zien. Wie zou jij graag op dit
schilderij zien? En waarom? Omschrijf het
zo beknopt mogelijk.

Een goed onderbouwd antwoord is
altijd goed.

Teamnummer:
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BALKUM & MIRROI IN WO II

at de Tweede Wereldoorlog niet
D
ongemerkt aan Mirroi en Balkum

voorbijgegaan is weet iedereen.
In oktober 1944 werden zelfs de dorpen volledig geëvacueerd omdat het
oorlogsgeweld tussen de Duitsers en
de geallieerden te hevig was voor de
burgers en alles vernield werd.
Tot die tijd waren er vele mensen actief in het verzet of hielpen onderduikers aan onderdak.

Heikantsehoeve 60
4. Yad Vashem
5. Rechtvaardigen
onder de volkeren
6. 25-01-2006
7. Joop Levy, cultureel attaché van de
Israëlische ambassade in Den Haag.
8. Bertha van Uden/
zuster Antonetta,
jongste dochter
9. Braakven 84

Familie de Man

Oproep tot onderduiken en verzet tegen de meldingsplicht voor de arbeidsinzet.

Kijk voor de vragen op de website
en noteer de antwoorden hieronder in het kader. Zet de antwoorden in de juiste volgorde.

1. David Rodriques
Garcia
2. Harav Frank 32,
96386 Jeruzalem
3. Adrianus/Janus en
Maria/Mie van den
Berg van den Braak,

Ook de familie de Man, bestaande uit
schrijver Herman de Man, zijn vrouw Eva
en zeven kinderen moest altijd op zijn hoede zijn. Herman bevond zich in Frankrijk
om aan een nieuwe roman te werken toen
Eva en vier van haar kinderen op 2 augustus 1942 door Nederlandse politieagenten
uit hun huis gehaald en afgevoerd werden
naar Auschwitz.
Welke officiële geloofsovertuiging had familie de Man ten tijde van de oorlog?

Rooms katholiek

Hoe heette de toenmalige burgemeester van
Berlicum?

René Anton van Rijckevorsel

Wat was het gevolg voor deze burgemeester
van het feit dat hij een aantal uren van te
voren op de hoogte was van de deportatie

van Eva de Man en haar kinderen en er mee
instemde?

Eervol ontslag en 10
jr. behoud van salaris

Martien der Kinderen

was een van de belangrijkste personen van
het verzet in Balkum en Mirroi tijdens de
oorlog. Hij maakte gebruik van een vervalst
persoonsbewijs op naam van Hendrik
Pijnappels uit Den Dungen.
Hoeveel jaar ouder was de echte Hendrik
Pijnappels uit Den Dungen?

14 jaar

Wat is de naam van de Engelse piloot die
door o.a. Martien geholpen werd om weer
terug naar Engeland te kunnen?

George Duffee

Wie waren de bedenkers van de vluchtroute
waarvan voornamelijk door gestrandde
vliegeniers gebruik gemaakt werd? Noem
drie namen.

Andrée de Jongh
Frederic de Jongh
Arnold Deppé

Jaap Klok

Nadat eind oktober 1944 alle inwoners weer
terug mochten naar Balkum en Mirroi na
de evacuatie was er voor de meesten helemaal niks meer. Op een paar huizen na waren álle boerderijen en woningen in meer of
mindere mate beschadigd of zelfs compleet
van de aardbodem verdwenen. Er was dus
een enorme behoefte aan huisraad, kleding,
textiel, potten en pannen en onderdak.
Jaap Klok, die als onderduiker in Balkum
terechtgekomen was, kon niet terug naar
zijn geboorteplaats Rotterdam omdat dat

KAARTLEZEN EENVOUDIG?
De strijd tussen man en
vrouw, die vaak gestreden
werd in de auto op weg naar
tante Bep in Bakkeveen, behoort grotendeels tot het
verleden door het gebruik
van navigatie in de auto of op
de smartphone.
Toch laat het bestuderen van
een plattegrond opmerkelijke feiten zien. Ook over Mirroi en Balkum.
Maak bij het beantwoorden van
onderstaande vragen gebruik van

www.topotijdreis.nl

Gedurende welke periode was de
schrijfwijze van ‘Berlicum’ anders?

Van 1928 tot 1955
Vanaf welk jaar wordt Landgoed
Seldensate als ruïne aangemerkt?

1967

Noteer in chronologische volgorde
alle verschillende schrijfwijzen van
het gebied dat wij nu kennen onder
de naam Loofaert.

(1850) Loofaart
(1869) De
Loofaart

(1928) Loovaart
(1967) Loofaert
Vanaf wanneer werd er melding
gemaakt van de Katholieke kerk in
Middelrode?

1956

Hoe lang werd er op de plattegrond melding gemaakt van de
aanwezigheid van een zuivelfabriek
in Berlicum?

10 jaar (1956-1966)

Geef de vroegere namen van het
Hersend met daarbij het jaartal
waarop de naam gewijzigd was.

1900 Heidensch
Rot
1956 Heidensch
Hersend

Heeft Landgoed De Wamberg
altijd ‘Wamberg’ geheten?

Nee

Wat was de vroegere naam van de
Werstkant?

Nieuwe Weg

Aan welke straat heeft ooit een
oliemolen gestaan?

(De) Dreef

Wat zou het exacte adres zijn als de
molen er nu nog zou staan?

(De) Dreef 8

Gedurende welke periode werd
op de plattegrond ‘Vredendaal’
vermeld?

1869-1955

Bonusvraag: Wat is Vredendaal?
(het antwoord is niet te vinden op
de plattegrond; omcirkel het juiste
antwoord)
A. Een slot, gebouwd in 1367 door
Jan de Lodder.
B. Een slot, verwoest in 1612 door
Maarten van Rossum.
C. Een in 1621 gebouwd herenhuis, bewoond door Herman de
Man
D. Een buitenhuis, gebouwd in
1820, bewoond door de familie
Godschalx.

nog niet bevrijd was. Hij maakte zich op
alle mogelijke manieren verdienstelijk als
dank voor de opvang die hij kreeg tijdens
de oorlogsjaren.
Welke functie kreeg Jaap om zijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren?

Chef van het bureau
Gemeentelijke Noden

Van welk bedrijf was de vrachtwagen die
Jaap gebruikte om kolen te halen in België?

Transportbedrijf Driek
van Grinsven

Wie kwam voor Jaap op door middel van
een brief in ‘Rondom de Toren’ omdat er
ontevredenheid heerste over de verdeling
van voedsel en goederen?

Gemeentesecretaris
Raats

Doordat Jaap bezoek bracht aan Sassenheim en Oegstgeest en een actie op touw
zette om goederen en geld in te zamelen
voor Balkum en Mirroi kreeg hij het voor
elkaar dat er 5 schepen met spullen vertrokken naar het zuiden om de grootste nood
te ledigen. Als dank zijn er later straten
vernoemd naar de hulpbiedende plaatsen.
Wat was de naam van de Sassenheimseweg
voordat hij Sassenheimseweg genoemd
werd?

Middenweg

Wat was het geldbedrag dat uiteindelijk
door Sassenheim en Oegstgeest werd geschonken voor de wederopbouw?

30.000 gulden

Hoe heet de straat in Oegstgeest die herinnert aan deze tijd?

Berlicumweg
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Filmmuziek & meer
The Pink Panther
Op www.balkumbabbel.
nl vind je 15 mp3’s van muziekstukken die allemaal óf de soundtrack óf het openingsnummer van
een beroemde film zijn. Op één
na..
Welk muziekstuk behoort niet bij
een film? Noteer het nummer van
de mp3.

11

Waarvan is dit de tune?

The A-team (tv serie)

Gedeelten van deze tune zijn
ook weer gebruikt in een latere
speelfilm. Wat was de naam van
die film?

The A-team
(film 2010)

Hoe heten de twee nummers die
in de laatstgenoemde film een
stukje van de tune van de serie
bevatten?

Somewhere in
Mexico + I love
it when a plan
comes together

Wie schreef deze nummers?

Alan Silvestri

Waarschijnlijk zijn alle nummers
overbekend. Zelfs al heb je de
films niet gezien, de muziek kun
je allemaal meezingen, neuriën of
fluiten. We verwachten dan ook
veel van jullie met betrekking tot
de volgende opdracht!
Je ziet op de website de
muzieknotatie van drie
nummers waarvan ook
het geluidsfragment te beluisteren
valt. Noteer de ontbrekende noten,
rusten, mollen, kruisen en wat je
nog meer kunt bedenken op de
notenbalken in het rode kader.
Ook de lengte van de noten dient
correct te zijn. Zorg dat er geen
twijfel onstaat over wat er genoteerd is; onduidelijk is fout.

De eerste verfilming van ‘The Pink
Panther’ verscheen al in 1963. In
deze film was de hoofdrol weggelegd voor Sir Charles Lytton,
gespeeld door David Niven. De
rol van de inspecteur werd echter
zo voortreffelijk neergezet, dat de
vervolgfilms de klunzige inspecteur als hoofdpersoon kregen.
Welke film uit de hele reeks werd
nooit afgemaakt omdat de hoofdrolspeler stierf?

vrijdag 29 december 2017

Symbolisch
voor het leven
in de Holocaust:
kleurloos / alle
documentaires
over de Holocaust zijn ook
zwart-wit.
In het midden van de film speelt
een rood kinderjasje een belangrijke rol. Wat symboliseert dit rode
jasje volgens de regisseur?

The Romance of Hoe leden van
the Pink Panther de Amerikaanse
(1980)
regering op de
Welke film is een beetje een buihoogte waren
tenbeentje in de hele serie omdat
de meeste bekende karakters er
van de Holoniet in voorkomen?
caust, maar niet
Inspector Clou- ingrepen.
seau (1968)
Ondanks het feit dat de hoofdrol
in de serie films door verschillende acteurs gespeeld is, is de eerste
acteur die de inspecteur vormgaf
toch eigenlijk de enige echte. Hij
gaf hem een snorretje, hoed en
onvergetelijke accent. Wie was
deze acteur?

Peter Sellers

Welke prijzen ontving de acteur
voor deze rol?

Geen, alleen nominaties

Hoeveel verschillende acteurs
speelden de rol van de inspecteur?

11

Schindler’s List

Een indrukwekkende film, die het
verhaal vertelt van Oskar Schindler, een Duitse zakenman tijdens
de Tweede Wereldoorlog, die het
leven redt van 1100 Poolse Joden.
De film is bijna geheel in zwart-wit
op een paar momenten na. Welke
reden had de regisseur daarvoor?

Waarom mocht de film in eerste
instantie niet vertoond worden op
de Filipijnen?

Vanwege op de
Filipijnen ongewenste seks- en
naaktscènes.

Emilie Schindler, de vrouw van
Oskar, speelt in de geromantiseerde film een kleine rol. In
werkelijkheid kreeg Oskar credits
voor goede daden die zij verricht
had. Voor welke specifieke goede
daad heeft Emilie een ‘Righteous Among The Nations Award’
ontvangen?

Ze redde 120
Joodse mannen,
vrouwen en kinderen van deportatie naar Auschwitz.

Teamnummer:

Eén van de acteurs die een hoofdrol in deze film heeft, speelt ook
een rol in andere film(s) waarvan
de geluidsfragmenten te beluisteren zijn. Welke film(s) is/zijn dat?

Harry Potter serie
Star Trek Ep.1

Welke rol speelt hij daar?

Lord Voldemort
Qui-Gon Jinn
Shrek 2

In ‘Shrek’ hebben we de groene
oger ontmoet die prinses Fiona
moet redden van de draak en
Koning Farquaad om zijn moeras
weer terug te krijgen. Shrek en
Fiona worden verliefd en trouwen.
Na hun huwelijksreis krijgen ze
in ‘Shrek 2’ een uitnodiging van
de ouders van Fiona om kennis te
komen maken.
Welk karakter heeft na zijn eerste
verschijning in ‘Shrek 2’ een eigen
lange film gekregen?

Puss in Boots
Wie sprak de Nederlandse stem in
van dit karakter?

Jon van Eerd

Noem 2 verbanden tussen ‘Shrek
2’ en ‘The mask of Zorro’.

RODDEL &

ACHTERKLAP
Ook wij als serieuze krant zijn
dol op het scoren van een
primeur. Dat daarbij snelheid
is geboden zal geen verrassing zijn. Deze snelheid zou
wel eens de oorzaak kunnen
zijn van enkele kleine onjuistheden in de berichtgeving.
‘Kleinigheidje’, zullen velen
denken. Zo niet onze hoofdredacteur. Omdat er al voldoende
roddelbladen en roddelwebsites zijn die onwaarheden
schrijven over celebrities.
De Mirroise Bok stáát er op dat
alle bronnen betrouwbaar zijn
en alle feiten meerdere keren
gecontroleerd worden. Geef
bij elk onderwerp aan of het
bericht correct is of niet en omschrijf de eventuele fout. Tip:
ook een píepklein foutje zorgt
voor onjuiste berichtgeving!
Kijk voor de artikelen op
www.balkumbabbel.nl
en vul de antwoorden
in het kader in.

1.Niet waar:
Damian is nog
niet geselecteerd.
2.Waar
3.Niet waar: isbn
is niet correct
4. Niet waar:
Jelle is zijn 3de
vrouw
5. Niet waar:
op de foto staat
Irene, één van
de drie vrouwen
waaruit hij gekozen heeft.
6. Waar
7. Waar; antw.
De vele verwijzingen naar het
bonusvraag:
populaire leven in Amerika maakt
de film voor volwassenen zeer
‘Ow mijn god da
vermakelijk. De film bevat talloze
ken eg nie hè’
verwijzingen naar sprookjes, reclames, Hollywood kenmerken en
8. Niet waar;
ga zo maar door.
directeur heet
Noem 3 popsterren of bands
waarnaar verwezen wordt in Shrek
Lucien Spee
2, de gebruikte muziek buiten
9. Niet waar: de
beschouwing gelaten.
prijs van het huis
Shirley Bassey
Byoncé is
Michael Jackson van
niet duidelijk.
Justin Timberlake 10. Niet waar: de
The Beatles
sleepboot heet
Wat was de totale omzet van Shrek 2?
Broedertrouw II
$ 919,8 mln
11. Waar
-Puss in Boots en
Zorro worden beiden
gespeeld door Antonia Banderas.
-Puss in Boots is een
persiflage op Zorro.
-Puss ‘schrijft’ met
zijn zwaard een P,
zoals Zorro een Z
schrijft.
-Ted Elliot & Terry Rossio schreven
het script voor ‘The
Mask of Zorro’ en
droegen bij aan het
script van ‘Shrek 2’.

Teamnummer:
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DE OSCARS

Vul het aantal nominaties in van
onderstaande films.

* All About Eve: 14
* Titanic: 14

De Academy Awards bestaan al meer dan 80 jaar, dus
er komen natuurlijk wel eens wat grappige of vreemde momenten voor. Hier een overzicht van de meest
hilarische Oscar feiten en nog veel meer!
Bijzondere
Oscar gebeurtenissen

Waarin kleedt Oscarwinnaar en
regisseur John Lasseter zijn Oscarbeelden?

Barbiekleren / jurk en smoking van Mattel
Tijdens de Oscarceremonie van
1974 liep een man naakt het
podium op. Hij was een fotograaf
en eigenaar van een kunstgalerie,
maar hij is nu het meest bekend
door zijn daad bij de Oscars (kijk
maar op zijn Wikipedia pagina).
Hoe heet hij?

Robert Opel

Soms gaat het echt mis bij de rode
loper qua styling: Wat droeg Björk
in 2001?

Zwanenjurk

En Celine Dion in 1991?

Omgekeerd pak

En wie droeg in 2004 een Dirndl?

Uma Thurman

Acteur William Holden en
regisseur Alfred Hitchcock
houden het record voor kortste
dankwoord ooit. Wat zeiden ze?

Thank you

Voordat ze de award krijgen moeten Oscar winnaars een overeenkomst ondertekenen:
Als ze in de toekomst hun award
willen verkopen moeten ze hem
eerst aan de Academy aanbieden
voor welke prijs?

$1

Nadat de uitreiking van de Oscars
in 2002 wel 4,5 uur duurde, door
té lange dankwoorden, besloten
de producers dat er voortaan een
limiet zit aan de tijd voor een toespraak. Hoe lang mag een dankwoord duren voordat het orkest
weer gaat spelen?

45 seconden

Wie was verantwoordelijk voor het
langste dankwoord?

Greer Garson

Wie riep in 2017 de verkeerde
winnaar het podium op?

Faye Dunaway

Hoe vaak zei Gwyneth Paltrow
‘Thank you’ tijdens haar dankwoord?

4 keer

Hoe noem je de personen die voor
$ 125 tijdelijk de plaats van een
ander innemen zodat de zaal altijd
goed gevuld lijkt?

Seat fillers
De vreemdste Oscar winnaar
ooit was het Britse Ministerie van
Propaganda in 1941.Voor welke
documentaire was dat?

Target for Tonight
Nog meer Oscar feiten:
Op welke datum werden de eerste
Oscars ooit uitgereikt?

16 mei 1929

Hoeveel mensen waren hierbij
aanwezig?

250

De Oscar zelf heette toen overigens nog geen Oscar. Hoe dan
wel?

Academy Award
of Merrit

Welke ‘donkere’ acteur was de
eerste die een Oscar won? In welk
jaar?

Sidney Poitiers
1963

Er zijn maar drie films in de geschiedenis van de Oscars die al de
vijf grote prijzen gewonnen hebben. Dan gaat het over de Oscar
voor beste film, regisseur, acteur,
actrice en screenplay. Welke drie
films zijn dit?

It Happened
One Night
One Flew over
the Coockoo’s
Nest
The Silence of
the Lambs

Wie zong Sneeuwwitje ooit vals
toe tijdens de Oscars?

Rob Lowe

Welk Nederlands filmfestival is
Oscar gekwalificeerd?

Go Short

Vul het aantal gewonnen Oscars
in van onderstaande films.

Oscars 2010: Lijstjes vol voorpret

De eerste Oscaruitreiking was al erg lang geleden. De Academy of
Motion Pictures Arts and Sciences werd opgericht in 1927 met 36
leden. Tegenwoordig heeft de Academy meer dan 6000 leden uit
verschillende disciplines uit de filmindustrie. Zij bepalen wie er naar
huis gaan met de meest begeerde filmprijs ter wereld. Vlak voor de
uitreiking zorgt VK.nl voor een portie voorpret, te beginnen met
lijstjes en wetenswaardigheden rond de Oscars. Zoals de tien winnaars van de Oscar Beste Film van 2000 tot en met 2009. Geef de titel
van de films achter het juiste jaar.

2009: The Hurt Locker
2008: Slumdog Millionaire
2007: No Country for old men
2006: The Departed
2005: Crash
2004: Million Dollar Baby
2003: The Lord of the Rings:
The Return of the Kings
2002: Chicago
2001: A Beautiful Mind
Nederlandse nominaties

Zet alle Nederlandse nominaties op een rij in de categorie beste nietEngelstalige film.
Geef de titel van de film en zet de regisseur erachter.

2007: Paradise Now, Hany Abu-Assad
2004: De Tweeling, Ben Sombogaart
2003: Zus & Zo, Paula van der Oest
1998: Karakter, Mike van Diem
1996 : Antonia, Marleen Gorris
1987: De Aanslag, Fons Rademakers
1974: Turks Fruit, Paul Verhoeven
1960: Dorp aan de Rivier,
Fons Rademakers

Oscar wist je datjes

Wist je dat de jongste winnaar
Tatum O’Neal is? De actrice won
op 10-jarige (!) leeftijd de Oscar
voor Beste Actrice in een bijrol. In
welke film was dat?

Paper Moon

In welk jaar ontving ze de Oscar?

1973

Katherine Hepburn won de Oscar
vier keer, maar werd twaalf keer
genomineerd.
Wie kreeg zestien keer een Oscarnominatie en won maar twee keer?

Meryl Streep

Is er een ‘Oscar’ die het beeldje
ook gewonnen heeft?

Ja / Oscar Hammerstein, componist
Waarvoor kreeg hij de prijs en
wanneer?

Beste geluid
1942 en 1946

En dan het beeldje zelf. Hoe hoog
en zwaar is het?

34,3 cm, 3,8 kg

Waarvan is het gemaakt?

koper en tin/ brons
Wat zijn de huidige productiekosten van een beeldje ongeveer?

€ 365.00

* Ben Hur: 11
* Titanic: 11
* The Return of the
King (The Lord of
the Rings): 11
Oscaruitreiking in 2014

Dit jaar is het de 86e editie van de
Oscars.
In hoeveel landen wordt de uitreiking uitgezonden?

225 landen

Wie presenteert de uitreiking?

Ellen Degeneres

In welk theater in Los Angeles
vindt de uitreiking plaats?

Dolby Theatre

Welk nummer zal U2 dan spelen?

Ordinary Love

Hoeveel beeldjes worden er door
hoeveel personen uitgereikt?

46 - 46

Aan een Oscar hangt geen geldprijs, het draait voornamelijk om
het prestige. Een Gouden Palm in
Cannes levert je echter wel wat op.
Hoeveel?

€ 50.000

‘The Broken Circle Breakdown’ en
de vier andere genomineerden in
de categorie Beste niet-Engelstalige film, zijn oorspronkelijk uit een
lijst van landen gekozen. Hoeveel
landen staan er op die lijst?

76

Er heeft nog maar één Belg het
Oscarbeeldje in ontvangst mogen
nemen. Wie?

Nicole van
Goethem

Voor welke film ontving zij de
prijs?

A Greek Tragedy
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Teamnummer:

FOOD & BRANDS

Voedingsmiddelen en merken
Tienduizenden producten zie je als je een willekeurige supermarkt binnen loopt. Het is een enorme bonte
verzameling van merken met elk zijn eigen logo. Het
wekt de indruk dat er een grote hoeveelheid fabrikanten zijn die ieder zijn eigen producten maakt. Maar
niets is minder waar. Negentig procent van alle producten ter wereld worden geproduceerd door slechts
10 producenten!
Als bovenstaande bewering waar is, hebben we heel veel producten
in huis die afkomstig zijn van de 10 grootste producenten ter wereld.
Onderzoek bovenstaande bewering door het aanvullen van beide
onderstaande schema’s.

1

Aantal
Aantal werknemers wereldwijd
wereldwijd
(een
(een kleine
kleine afwijking
afwijking mag)
mag)

Gewone
Gewone marktwaarde van
van 11
aandeel op 10-01-2017 in
in $
bij
bij sluiting
slui�ng van
van de
de beurs
beurs**

Volledige
Volledige naam
naam

Hoofdves�ging
Hoofdvestiging
Plaats ++ land
land

Kellogg Company

Battle Creek,USA

33.577

$ 71,66

The KraftHeinz Company

Chicago, USA+
Pittsburgh, USA

42.000

$ 85,91

Mars Incorporated

McLean, USA

80.000

(136,30 pond x 1.21740)

The Coca-Cola Company

Atlanta, USA

123.200

$ 41,01

General Mills, Inc.

Minneapolis, USA

39.000

$ 60,45

Johnson & Johnson

New Brunswick, USA

126.400

$ 116,16

PepsiCo, Inc.

Purchase, USA

264.000

Nestlé SA

Vevey, Zwitserland

328.000

$ 101,97
$ 73,07

The Procter &
Gamble Company

Cincinnati, USA

105.000

$ 83,49

London, UK +
Rotterdam, NL

169.000

$ 40,89

Unilever NV

$ 165,93

(CHF 74,3 x 0,98353)

*Gewone marktwaarde is de slotkoers die geen rekening houdt met dividend, aandelenemissie en aandelensplitsingen (Yahoo Finance).

2
PRODUCT

MERKNAAM

Balisto

Cheetos

Calvé

Conimex

Lenor

Maggi

Krispies

Vicks

PRODUCENT

MARS

PepsiCo

Unilever

Unilever

Procter &
Gamble

Nestlé

Kellogg’s

Procter &
Gamble

NIET (MET EEN
NIETMACHINE)
HIERNAAST IN DE
VAKJES EEN
AFBEELDING VAN
EEN ANDER
PRODUCT VAN
HETZELFDE MERK

Teamnummer:
VERVOLG FOOD & BRANDS
Noem 12 merken (op alfabetische volgorde)
van Kellogg’s Company die in Nederland
verkocht worden.

In welk Europees land
staan de meeste fabrieken
van Nestlé?

1. All-Bran
2. Carr’s
3. Coco Pops
4. Corn Flakes
5. Country Store
6. Frosties
7. Honey Pops
8. Pringles
9. Rice Krispies
10. Smacks
11. Special K
12. Trésor

Nestlé is van de 10 bovengenoemde voedselfabrikanten ter wereld de grootste. Hoe
groot was hun omzet (€) in 2016?
(kleine marge mag)

December is de maand waarin
familie, gezelligheid, cadeautjes
en eten voor veel mensen centraal staan.

Hoeveel procent (afronden op 2 cijfers
achter de komma) meer inkomen heeft
dit gezin in 2014 als er sprake is van een
niet-veel-maar-toereikendbudget?

Maar niet voor iedereen is het eenvoudig
een lekker diner op tafel te zetten. Als dat
het hele jaar al een ongelofelijke klus is, is
het onmogelijk wat extra’s op tafel te toveren met de feestdagen.
Daarom zijn er vaak diverse acties in
december voor de Voedselbank om extra
aandacht te vragen voor mensen die het niet
breed hebben.
Om in aanmerking te komen voor een
voedselpakket, dient men een kleiner
inkomen te hebben dan het zogenaamde
basisbehoeftenpakket. Dan heeft men een
inkomen waarvan alléén de baisbehoeften
betaald kunnen worden. Er is geen sprake
van vakantie, een dagje weg of het bezitten
van een auto. Men kan niet uitgaan, naar de
bibliotheek of bezoek ontvangen.
Wat was in 2014 het grensbedrag van het
basisbehoeftenpakket voor een éénoudergezin met drie kinderen?

€ 1710 per maand
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€ 83,56 mld

Hoeveel fabrieken heeft Nestlé in Kameroen?

1

Nestlé verdeelt zijn producten in een aantal
hoofdgroepen: *poedervormige & vloeibare
dranken, *water, *melkproducten & ijs,
*voeding & gezondheidsproducten, *kanten-klaar-maaltijden & kooksupplementen,
*zoetwaren en *huisdiervoeding.
Welke van deze productgroepen worden in
Kameroen niet geproduceerd?

Water, Confectionary
(zoetwaren), PetCare,
Nutricion & Health
Science (voeding & gezondheidsproducten)

9,36%

In 2016 leefden 810.000 mensen in Nederland onder de armoedegrens waarvan
er 135.000 door de Voedselbank geholpen
werden. Dat dit de medewerking van vele
duizenden vrijwilligers vraagt spreekt voor
zich. Welke vrijwilliger uit Berlicum, met
voorletters M.H.G., geboren op 16-01-1957,
werkt bij de voedselbank?

Rien van der Voort

Bij welke voedselbank is deze persoon
vrijwilliger?

Den Bosch

Wat is het adres van het uitgiftepunt waar
deze vrijwilliger staat?

Vincent van Goghlaan 1, Rosmalen

Ongeveer hoeveel pakketten
deelt men daar wekelijks uit?

Wat ik nou heel
graag eens Bij
wil weten..

de recordpoging van
Welke functie heeft
deze beuk dit jaar gehad? Big Bird werden alle origamivogels aan
o.a. deze boom
gehangen.
Wat ik nou heel
9:40 - 9:45u
graag eens wil weten.. 11:11u
Nadat onze kerk gesloopt was bleef alleen de toren nog
een poos staan. De tijd stond stil. Maar hoe laat was het op
die stilstaande kerkklok in Berlicum?

70

Frankrijk

Zoals veel bedrijven heeft
MARS duurzaamheid
hoog in het vaandel staan.
Ze beloven dat in 2020
heel veel cacao die ze
aankopen afkomstig zal
zijn van gecertificeerde
boerderijtjes. Hoeveel
ton duurzaam verbouwde
cacao belooft MARS in
2020 aan te kopen?

100.000 ton

Welke keurmerken zullen
er staan op de producten
waarin deze cacao verwerkt is?

UTZ certified
Rainforest
Alliance Certified

Wie verkoopt de meeste merken kattenvoer en -snacks
voor de wereldmarkt, MARS Inc. of Nestlé? Beantwoord
de vraag door onderstaande vakken in te vullen. Noteer de
merken in alfabetische volgorde. Onderstreep de merken
die op de Nederlandse markt te verkrijgen zijn.

NESTLE
Purina Cat
Chow
Purina Fancy
Feast
Purina Felix
Purina Friskies
Purina Gourmet
Purina One
Purina Pro
Plan
Purina Tompoes

MARS
Catisfactions
Dreamies
Iams
Kitekat
Nutro
Perfect Fit
Royal Canin
Sheba
Temptations
Whiskas

VOEDSELBANK

Ook de Balkumse Kwis wil een bijdrage leveren aan de Voedselbank, en dan zelfs
rechtstreeks aan onze Balkumse vrijwilliger. Lees goed in de ‘boodschappenbon’ hoe de
opdracht uitgevoerd dient te worden.

BOODSCHAPPENBON
TEAMNUMMER:
Knip deze bon uit een krant die niet ingeleverd zal worden uit, vul je
teamnummer in en neem hem samen met een polsbandje mee naar de Jumbo.
Koop voor maximaal € 7,50 zo veel mogelijk producten van de lijst die
begin december uitgegeven is in het kader van de Voedselbank-actie op het
Mercuriusplein. Bonuspunten als je precies op € 7,50 uitkomt!
Geef deze bon en het polsbandje aan de kassa af.
Vraag de kassabon.
Lever alle artikelen samen met de kassabon in de tas
(mét alle andere gevraagde spullen) aan het einde van de avond in.

Alle artikelen zullen overhandigd worden aan de Voedselbank.

GEHEIME OPDRACHT

Voor de geheime opdracht meldt één persoon zich, in
bezit van een tijdschrift, balpen (en eventueel een reservepen) en een polsbandje met het teamnummer vóór
20.00u. in de foyer van Den Durpsherd. Om klokslag
20.00u. gaan de deuren dicht en mag er niemand meer
binnen. De opdracht duurt maximaal drie kwartier.
Tip: Zorg er voor dat je makkelijk zittende kleding
draagt, een goed gehoor en concentratievermogen bezit
en geen bibberende vingers hebt.

Wat ik nou heel
graag eens wil weten..
Wat is dit?

Boomhoogtemeter
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Teamnummer:

MODETRENDS NAJAAR & WINTER
In een tijd vol moeilijkheden en onzekerheid worden de modecollecties steeds uitbundiger en stralen ze positiviteit uit.
Er is veel ruimte voor glitter met een vleugje glamour.

1

2

3

Ga naar de website voor
het hele artikel. Noteer
de antwoorden op deze
pagina in de kaders.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Merk				Prijs
Miu Miu			
€ 1390.00
Prada			
€ 1900.00
Prada			
€ 690.00
Valentino			
€ 1872.00
Emilio Pucci		
€ 1950.00
Gucci			
€ 1700.00
Fendi			
€ 2500.00
Gucci			
€ 3500.00
Gucci			
€ 2980.00 / € 2985.00
Balenciaga		
€ 1195.00
Aquazzura		
€ 625.00
Alexander McQueen € 6595.00
Alexander McQueen € 3495.00
Gucci			
€ 2980.00 / € 2985.00

Voor de gewone vrouw is deze kleding
niet echt betaalbaar kunnen we wel stellen. Dan is er nog altijd de mogelijkheid
om zelf kleding te maken. Wat maak je
met nevenstaande patronen?

1. Sweater met capuchon
2. Salopette/tuinbroek
3. Damesjasje
4. Damesbroek

4

Anglomania
In 2013 kwam er een modecollectie op de
markt, ontworpen door Vivien Westwood.
De collectie werd ‘Anglomania’ genoemd
omdat alle ontwerpen geïnspireerd waren
op de stad Londen, waarbij de historische
iconografie en prints uit de geschiedenis
van de stad, gecombineerd met het eigen
archief van Vivien Westwood het uitgangspunt vormden.
Maar veel eerder was er ook sprake van een
vorm van Anglomania betreffende de mode.
In welke eeuw was dat?

18de eeuw

Ten tijde van welke grote heerser was er
sprake van Anglomania?

Lodewijk XVI

FOTO
FOTO OPDRACHT
OPDRACHT

Formaat 65.00 liggend

Tijdens de braderie is de eerste �p gegeven: er hing
‘een
gouden
rokje dat
nogeerste
wel eens
van pas zou
kunnen
Tijdens
de braderie
is de
�p gegeven:
er hing
komen’
en voor
dedat
opening
vaneens
dezevan
avond
we
‘een gouden
rokje
nog wel
pas hebben
zou kunnen
jullie
gevraagd
gala te van
komen.
komen’
en voorom
dein
opening
deze avond hebben we
Graag
willen weom
vaninjullie
team
een glamourfoto waar
jullie gevraagd
gala te
komen.
de
gli�ers
gli willen
vanwe
af van
spa�en...
Graag
jullie team een glamourfoto waar
de gli�ers
van af spa�en...
gli
* Dresscode White Tie
* We
willen minimaal
Dresscode
White Tie8 teamleden op de foto zien.
* Aankleding
van de achtergrond
levert
extra
We willen minimaal
8 teamleden
op de
fotopunten
zien. op.
* Originaliteit
zal hogelijk
beloondlevert
worden.
Aankleding van
de achtergrond
extra punten op.
* Maximale
groo�e
van debeloond
foto is 10MB.
Originaliteit
zal hogelijk
worden.
* Maximale groo�e van de foto is 10MB.
Stuur je foto vóór 23:00u naar bkfotos17@gmail.com
Stuur je foto vóór 23:00u naar .....

Een veertigtal jaren eerder in diezelfde
eeuw was de mode compleet anders. De
termen mandjes, tour de gorge, robe volante
en paniers zijn van toepassing op de dameskleding. Men droeg geen ondergoed en
parfum was een stuk eenvoudiger dan jezelf
wassen.
Hoe noemt men deze periode?

Rococo/Laatbarok
Wat is de naam van de set sieraden die de
rijke dames gewend waren te dragen bij hun
overdadige kleding?

Parure

Wat heeft de kunstschilder Jean-Antoine
Watteau te maken met de mode uit deze
periode? Omcirkel het beste antwoord.
A. Watteau was naast kunstschilder ook een
begenadigd kleermaker.
B. Watteau was een belangrijk politicus met
een voorliefde voor prachtige kleding.
C. De Watteau plooi is naar hem vernoemd
omdat hij die zo goed kon schilderen.
D. In zijn werk legde hij de nadruk op de
rijke stofuitdrukking van de getekende
jurken.
E. De jurken uit deze periode speelden een
grote rol in de schilderijen van Watteau.
F. Watteau schilderde kleding die erg vooruitstrevend was.

Teamnummer:

Hieronder vind
vind je
je de
de visitekaartjes
visitekaartjes van verschillenHieronder
de personen.
personen. Hun
Hun namen
namen zijn
zijn samen
samen met hun
de
woonplaats een
een anagram
anagram voor
voor het
het beroep
beroep dat ze
woonplaats
uitoefenen. Vul
Vul binnen
binnen het
het roodomlijnde
roodomlijnde kader het
uitoefenen.
beroep van
van iedereen
iedereen in.
in.
beroep
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Carcelie Keudam
Keudam
Carcelie
Weert
Weert

Calculatiemedewerker
TEL 06 1516 9984 | MAIL ckeudam@bsb.com
TEL 06 1516 9984 | MAIL ckeudam@bsb.com

FINANCIEN

* Geert verdient € 18,- per uur. Maandag
t/m vrijdag werkt hij 8 uur per dag. Op
zaterdag werkt hij 6 uur en krijgt hij 150%
betaald. Iedere 2 weken werkt Geert 4 uur
over. Voor overwerk krijgt hij 200% betaald.
Hoeveel verdient Geert gemiddeld per
week?

€ 954,00
* Alex verkoopt een uitvinding voor €
1650,00. De klant mag in 3 keer betalen. De
eerste keer betaalt hij 2/5 deel. De tweede
keer betaalt hij de helft van het overgebleven bedrag. Hoeveel zal Alex bij de laatste
betaling ontvangen?

€ 495,00
* Janus heeft een kudde buffels gekocht.
Hij bezit 60 + ¼ van zijn totale hoeveelheid
buffels. Hoeveel buffels bezit Janus?

80
* Gitta gaat weer op stap in haar Porsche
911 GT3. Zij rijdt van Florence naar Rome
met gemiddeld 380 km/uur. Zij doet hier
3 kwartier over. Op de terugweg komt zij
in een file terecht. De file is 10 km lang en
hier doet zij 1,5 uur over. Hierna volgt nog
60 km langzaam rijdend verkeer van 40
km/uur. Daarna kan Gitta haar weg weer
normaal vervolgen. In totaal is haar gemiddelde snelheid gemeten over de heen en terugweg 114 km/uur. Wat is haar gemiddelde
snelheid op de terugweg op het stuk zonder
file of langzaam rijdend verkeer?

172 km/uur
De beurs
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Beleggen is een manier om vermogen op te
bouwen, veilig te stellen of te laten groeien.
Elk instrument heeft zijn eigen kenmerken.
Benoem de verschillende instrumenten
hieronder:
- Met de koop van een ...1.... wordt u voor
een klein stukje eigenaar van een bedrijf.
Als dit bedrijf succesvol is, dan profiteert
u daarvan in de vorm van dividend en
koerswinst. Ook heeft u dan stemrecht op

BB

BB

VREEMDE VALUTA

Nout Gacca

Ad Houra

Maren

Autohandelaar

Accountmanager

M 06
06 6689
6689 5498
5498 || EE Nout@bb.nl
Nout@bb.nl || W
W www.bb.nl
www.bb.nl || Koningsstraat
Koningsstraat 68
68
M
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10 Heer
Heer
Julianalaan
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M
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E
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Procesoperator
06 2685
2685 6639
6639
06

rprecato@gmail.com
rprecato@gmail.com

LEEUW
Gerrit Voeg
Voeg
Gerrit

Vertegenwoordiger
Woerden
Woerden

M 06 6320 5687 | E gerritvoeg@leeuw.nl | W www.leeuw.nl | Kerklaan 1
M 06 6320 5687 | E gerritvoeg@leeuw.nl | W www.leeuw.nl | Kerklaan 1

de aandeelhoudersvergadering.
- Een ....2..... is een recht om een onderliggende waarde te kopen of verkopen of een
plicht om de onderliggende waarde af te
nemen of te leveren. Dit kan een aandeel,
grondstof, index of valuta zijn. Met een
relatief kleine investering is een hoog rendement behalen.
- Met een ....3.... leent u geld aan een overheid of een bedrijf. In ruil hiervoor ontvangt u rente in de vorm van een couponbetaling. Het is dus een schuldbewijs en
worden over het algemeen gezien als het
defensieve gedeelte van een beleggingsportefeuille.
- Een .....4.... of ......5..... is over het algemeen
een eenvoudige en begrijpelijke belegging.
U koopt hiermee een stukje van een index,
bijvoorbeeld de AEX, AMX of een wereldaandelenindex. Beleggen hierin wordt
daarom ook wel indexbeleggen genoemd.
Wat hoort er op de plaats van de puntjes te
staan?

1. aandeel
2. optie
3. obligatie
4. etf / tracker
5. tracker / etf
* Welke beurs is niet zoals de New York
Stock Exchange een chaotisch door elkaar
roepende menigte van handelaren, maar
een set computerschermen die in stilte de
handel afwerken. Op deze beurs worden
vooral aandelen van technologiebedrijven
verhandeld. Welke beurs zoeken we?

NASDAQ
* Welke term wordt gebruikt om dat
gedeelte van de marktwaarde van een
onderneming aan te duiden dat niet direct
toewijsbaar is aan activa en passiva. Deze
waarde ontstaat doorgaans slechts bij een
overdracht en wordt binnen de financiële
wereld beschouwd als de meerwaarde van
een onderneming boven het netto vermogen. Welke Engelse term zoeken wij?

Goodwill
* Paul Tudor Jones wordt een uur gevolgd

Aalten
M 06
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5026 8991
8991 |
|E
E info@adhoura.nl
info@adhoura.nl |
|W
W www.adhoura.nl
www.adhoura.nl |
| Beatrixstraat
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234
M

Toneellaan 1
1
Toneellaan
2725 NA
NA Zoetermeer
Zoetermeer
2725
079 346
346 2626
2626
079

Lauffu Beuc
Macharen
Macharen

Ambulancechauffeur
TEL 06
06 3998
3998 7125
7125 || MAIL
MAIL lbeuc@gmail.com
lbeuc@gmail.com
TEL

Charli Vrumas
Diesen
Diesen

Visual Merchandiser
06 9744
9744 5644
5644
06
info@charlivrumas.nl www.charlivrumas.nl
info@charlivrumas.nl www.charlivrumas.nl

door PBS in 1987 voor de crash. In deze
documentaire voorspelt hij de crash en dit
zorgt ervoor dat hij veel aanzien vergaard.
In de financiële wereld is deze documentaire een klassieker.
Een van de redenen dat de documentaire
zo’n legendarische status heeft verkregen
is dat er na het uitkomen bijna geen kopies
meer waren te verkrijgen. Jones zou niet
blij geweest zijn en bijna alle VHS-banden
opgekocht hebben. Mede daardoor was hij
moeilijk te verkrijgen en was de videoband
zo af en toe voor honderden dollars te koop.
Welke documentaire zoeken wij?

Trader
* Welke beursgenoteerde bedrijfsnamen horen bij de volgende financiële afkortingen?

HEIA: Heineken
UNA : Unilever
PHIA: Koninklijke
Philips NV
RDSA: Royal Dutch
Shell
ING: Internationale
Nederlanden Group
Belasting

* Judith is 25 jaar oud en werkt sinds dit
jaar op de afdeling Particulieren, bij de Rabobank. Daar heeft ze het ontzettend naar
haar zin. Bij de Rabobank krijgt ze opleidingsmogelijkheden en voldoende doorgroeimogelijkheden. Ze heeft een inkomen
van € 22.229 per jaar. Eerder dit jaar werkte
ze nog in de kinderopvang, maar na jaren
van studeren en stage te hebben gelopen
bij diverse kinderopvangcentra kwam ze
erachter dat dat toch niet haar ding was.
Per 18 april 2017 woont ze samen met haar
vriend, Kevin. Voor het leuke knusse huisje
betalen ze € 650 aan huur. Voor energie en
de diensten van de huismeester moeten ze
nog € 30 per maand betalen. Kevin is 22
jaar en studeert nog. In het weekend heeft

Niet alleen in de zomer maar het hele
jaar door gaan mensen op vakantie.
Qua munteenheid is het ideaal om
binnen Europa te reizen, maar zodra
je wat verder weg gaat moet je gaan
rekenen wat de waarde van de verschillende munteenheden is.
Zoek op wat de waarde was van
onderstaande munteenheden op 25
oktober 2017, tel alles bij elkaar op en
rond het bedrag af tot 3 cijfers achter
de komma.

26 Albanese Lek
75 Hongaarse Forint
49 Jordaanse Dinar.
200 Poolse Zloty.
78 Servische Dinar.
5 Amerikaanse Dollar.
1500 Vietnamese Dong.
15 Arubaanse Florin.
200 Boschnische Mark.
1000 Chileense Peso.

€ 221,310
hij een bijbaantje waarmee hij € 1.200 op
jaarbasis verdient. Om hun financiële zaken
goed te kunnen regelen zijn ze een geregistreerd partnerschap aangegaan en hebben
een gezamenlijke rekening geopend.
Hoeveel bedraagt de maandelijkse huurtoeslag voor Judith en Kevin?

€ 245,00
Ze vragen deze meteen aan. Per welke datum krijgen zij huurtoeslag?

Mei 2017
* Ruud en Kim hebben flink gespaard en
hebben nu € 80.000 op hun spaarrekening
staan. Ze denken erover om een vakantiewoning te kopen aan de Zeeuwse kust. Ze
kunnen daar zelf tijd doorbrengen en genieten van de rust of met de gezinnen van de
kinderen daar regelmatig een fijn weekend
of weekje doorbrengen. Op de informatiebijeenkomst ontvangen ze een brochure die
ze goed bestuderen. Het is mogelijk om de
woning te gaan verhuren, zodat er ook nog
huuropbrengsten van de woning binnen
kunnen komen. De woning kost in aanschaf
€ 165.000. Zij willen de woning met spaargeld en een extra hypotheek van € 100.000
kopen. De hypotheekrente die zij gaan
betalen is 2,4%. Hun gezamenlijke inkomen
is € 65.000 per jaar en daarmee vallen zij in
het 52% tarief. Hoeveel renteaftrek voor de
vakantiewoning mogen zij opvoeren op hun
aangifte IB?

€ 0,00
Wat ik nou heel
graag eens wil weten..
Na de tweedekamerverkiezingen van dit jaar is er één
billboard heel lang blijven
staan in ons dorp. Van welke partij was dat bord?

Lokaal in de Kamer

Hoeveel zetels verkreeg deze partij tijdens
de verkiezingen?

0 zetels

18 VACATURES
Postbezorgers
Balkum / Mirroi
gezocht

vrijdag 29 december 2017

KLEINTJES
Veel bedrijven en particulieren kiezen voor een
kleine advertentie om
zo voor weinig kosten
de lezer te attenderen
op wat ze te bieden of
te vragen hebben. In
deze rubriek zijn in alle
advertenties aanwijzingen verstopt die samen
een rode draad vormen.
Vind de rode draad en
schrijf deze in het vakje
hieronder.

RK-kerk/Sint
Petruskerk
Berlicum

* Prima verdienste
* Een vaste wijk/route bij jou in de buurt
* Ruime bezorgtijd: tussen 19.00u en 23.00u
* Extra punten om hogerop te komen

Kijk voor meer informatie op

www.balkumbabbel.nl

Antwoord op vraag 1:

Preutelsteeg
Apollostraat
Everarduspad
Overbeeke
Oranjeplein
Einsteinstraat
Aeolusstraat telt niet mee vanwege typefout in de vraag
Vestaplaats
Europaplein
Achterweg
Antwoord op vraag 2:

De Egge
Molenstraat
Appollostraat
Minervaplaats

Werk & Inkomen
Klusjesman
Gepensioneerde klusjesman
heeft tijd over voor kleine
klusjes. Ook voor reparaties aan koperen, bronzen
en tinnen voorwerpen en
oude elektrische apparaten.
06852456229
Restaurateur
Biedt zich aan! Gespecialiseerd in klokken en staande uurwerken. Contact via
www.koekkoekie.nl of 06146198549

Werk & Inkomen
Dakdekkers
Loodgieter Het Loden Pijpje is dringend op zoek
naar een gediplomeerde loodgieter. Bel of mail
naar 023-95135752 www.
het.loden.pijpje.com
Tevens dakdekkers gezocht
voor platte daken en leidaken.

Hobby & Sport
Verzamelingen
Gestopt met piano/orgel/
keyboard spelen? Verzamelaar komt bij u langs. 02996213312 of 06-224477112
Verzamelaar is op zoek naar
tekeningen van houtsnijwerk op banken. Mogen
oud zijn. Alleen gratis 06538890523

Hobby & Sport

DRINGENDE OPROEP
De organisatie van de Balkumse Kwis is dringend
op zoek naar mensen met frisse en creatieve
ideeën, organisatietalent, DTP- en/of computerskills. Kenners van AI, Photoshop en Indesign zijn
zeer welkom!
We vragen een behoorlijke inzet, maar zonder
nieuwe aanwas zal de Balkumse Kwis het komend jaar geen doorgang vinden. Dat zou toch
heel jammer zijn.

Meld je aan!

info@balkumsekwis.nl

Teamnummer:

Verzamelingen
Gezocht voor in mijn Frans
kasteel; brocante spiegels,
lodewijk XIV stoelen en
kroonluchters. Ik bied er
goed geld voor. Bellen alleen na 18uur. 06146923011

Vakantie &
Recreatie
Actieve vakanties
Hotel “En toen stond de tijd
stil” voor mooie wandel/
fiets-arrangementen. Indien
gewenst, compleet verzorgd. www.natuurhotels.nl

Balkum Babbel
Ter versterking van ons team zijn we per direct op zoek naar een

ALLROUND JOURNALIST
Ben jij de allround journalist die leeft voor het nieuws? Doe jij niets liever dan nieuws
verzamelen en daarover schrijven in korte of langere stukken? Reageer dan op deze
vacature bij de redactie van de Balkum Babbel, die dagelijks duizenden mensen
bereikt.
De Balkum Babbel maakt, als grootste nieuwsorganisatie van Berlicum en Middelrode, 24 uur per dag, 7 dagen per week, programma’s op het gebied van nieuws, sport
en (inter)nationale evenementen. We brengen dit nieuws via de plaatselijke bladen,
facebook, twitter, website, radio en tv. De 24-uursredactie is het kloppend hart van
de nieuwsvloer waar de nieuwsberichtgeving start en waar artikelen gepubliceerd
worden op onze (online) platformen. Op de redactie werken betrokken en hardwerkende collega’s die dag en nacht ingezet kunnen worden.
Wij zoeken:
Een allround journalist. Iemand die niets liever doet dan snel schakelen en die
opveert van nieuws. Die in staat is om in helder Nederlands te schrijven over een
ontwikkeling in het buitenland, maar ook over het grootste gerucht van de regio.
Je weet feilloos bronnen te vinden, zowel online als via de telefoon. Je weet hoe je
dit aantrekkelijk opschrijft en ook hoe je dat vertaalt in goede verhalen. Je vergaart
nieuws en weet ingewikkelde of taaie kost snel te vertalen.
De ideale kandidaat is een ervaren journalist die voldoet aan de volgende eisen:
• Minimaal 3 jaar relevante (online) werkervaring
• Afgeronde opleiding op HBO- of universitair niveau
• Kennis van en visie op online journalistiek
• Uitstekende taalbeheersing
Wij bieden:
• Een uitdagende baan in een professionele, dynamische omgeving voor 36 uur
per week.
• Veel ruimte om te leren en je verder te ontwikkelen met opleidingen en trainingen.
• Marktconform salaris journalistiek.
• Een aanstelling van in eerste instantie een jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
Reageren:
Heb je interesse? Schrijf dan een brief om te solliciteren. Je brief getuigt van originaliteit, goede taalbeheersing, netheid en bevat maximaal 200 woorden. Schrijf op de
voorkant van je brief je teamnaam en teamnummer. Je kunt reageren tot 29 december 2017 23.00 uur.
Alleen reacties die op de juiste plaats (zie vacature postbezorger) bij ons binnenkomen, worden in behandeling genomen.
De Balkum Babbel wil graag meer diversiteit creëren binnen de redactie, daarom zijn
we in het bijzonder geïnteresseerd in toptalenten met een frisse en originele kijk op
het nieuws vanwege kennis van vooral de lokale bevolking.
Sollicitaties die na bovengenoemde datum en tijdstip worden ontvangen, zullen niet
in behandeling worden genomen.

Luxe busreis voor zanggroepen obv HP 5dgn vanaf
€469,00. Ook muziekgroepen zijn welkom. Zie de
folderaanbieding. www.hotel-dekapel.du

Onroerend Goed
OG t.k. gevraagd
Wij kopen álle mogelijke
soorten woonruimte op!
Van kubuswoning tot oude
drukkerij en van woonark tot
toren of vakantiebungalow.
Bel voor vrijblijvend aanbod. FVZB 06-270826655

Bedrijfs OG aanbod
Berlicum, te huur! Opslag &
bedrijfsunits. Bel Petrus of
bezoek onze website: www.
destalenstaanders.com

OG Diversen
Zorgvuldigheid staat hoog
in ons vaandel! Voor al uw
sloopwerkzaamheden kunt
u bij ons terecht. Gespecialiseerd in oude gebouwen.
Maak vrijblijvend een afspraak 07350333333.

Familie & Relatie
Relatiebemiddeling
Al sinds 1931 de hoogste slagingskans bij scheidingen.
Bel: 07676028322 voor Hans
Norbertus / 01320320156
voor Yvonne vd Leur
Gezocht: Rots in de branding
voor eenzame weduwnaar.
Haarkleur of nationaliteit is
niet belangrijk. Br.Ond.nr.
WM28576

Evenementen
Braderieën & Markten
Zondag
17
september
staan wij van 10-17 uur
op de braderie van Berlicum. Uw bijdrage zullen
we hartelijk ontvangen.
Amnesty
International.
Stoffensnuffelmarkt
Kerkwijk Berlicum. Mooie
fluwelen en geborduurde
stoffen en gordijnen, kleine
prijsjes. 29 feb 12-17 krm 68
Hoeveel woorden zijn minimaal verwerkt in de advertenties die samen de rode
draad vormen?

minimaal 27

Teamnummer:

GEZONDHEID 19

vrijdag 29 december 2017

KWAALTJE, PIJNTJE, ONGEMAKJE?

Tanden bleken kun je makkelijk
zelf door
A. tandpasta op het glazuur
smeren
B. menthol snoep zuigen
C. bakpoeder op tanden aanbrengen
D. Je kauwgom 3x daags verversen

OMA WEET RAAD
GEZONDHEIDSWEETJES

Het is soms moeilijk om in
de wirwar van alle gezondheidscoaches je eigen weg
te blijven volgen. Het ene
advies belooft nog meer
beterschap dan het andere.
Wij geven jullie de kans
om middels deze vragen je
gezonde verstand weer te
raadplegen (en misschien
af en toe even een senior..)
Kies het beste antwoord en
omcirkel dat.
Welke theesoort geeft een duidelijke vermindering bij migraine
klachten?
A. gemberthee
B. earl grey thee
C. rooibosthee
D. mangothee
Help, je gezicht laat vele rode adertjes zien.Hoe kom je daar vanaf?
A. heet stoombad
B. zonnebaden
C. deppen met koud water
D. gezichtsspieren trainen

Een droge huid kun je het beste
verhelpen door het nuttigen van
A. melk, appels en courgette
B. rijstwafel, mandarijnen en
wortelen
C. water, abrikozen en komkommer
D. koffie, aardappels en peren
Er is een blad van een groentensoort dat ontstekingsremmend
werkt. Welke is dat?
A. spinazie
B. witte kool
C. rode kool
D. sla
Maizena gebruiken we in de
keuken maar waarvoor kun je
dit middel nog meer gebruiken?
maagklachten .A
luizen .B
diaree .C
zwemmerseczeem .D
Een beproefde methode om het
slaapwandelen tegen te gaan is
A. een borrel drinken voor het
slapen gaan
B. op je buik in slaap vallen
C. een kletsnatte dweil voor het
bed leggen

CALORIEËN
CALORIEËN TELLEN
		
Tellen, tellen, tellen…
		
Sommigen maken daar
		
dagelijks hun levenswerk
		
van. We hebben het dan
		
natuurlijk over het tellen
		
van calorieën. Mensen
		
worden zich steeds meer
		
bewust van het belang
van hun gezondheid, maar het aanbod van
lekkernijen is groot en verleidelijk.

En ook al zijn er zelfs tv-zenders die zich
puur richten op koken en vooral gezond
koken, bij een programma als ‘Heel Holland
Bakt’ ploffen we op zondagavond gezamenlijk op de bank. En wat genoten we ervan!
We leefden mee met de bakkers en keken
naar de mooie decoraties van Marjolein, het
werken met de Franse slag van Gwenn of
de jonge Hans die consequent de lekkerste
taarten bakte. En jij, wilde jij ook zo graag
zo’n mooie taart bakken? En vergat je dan
ook meteen al die calorieën die zo’n taart
bevatte?
Zoek van onderstaande ‘Heel Holland Bakt’taarten uit hoeveel calorieën (kcal) ze bevatten:
- Je t’aime
- Vesuvio di Amaretti
Aantal kcal van de 2 taarten samen:

44074 kcal

Een handje gedroogde abrikozen
eten helpt tegen
A. maagpijn
B. lage bloeddruk
C. obstipatie
D. vette huid

D. een aspirine nemen voor het
slapen gaan
Oei, je voelt een koortslip aankomen. Je grijpt snel naar de.....om
het in te smeren.
A. tandpasta
B. pindakaas
C. vaseline
D. lipbalsem
Een eetlepel azijn drinken beschermt je niet tegen
A. winderigheid
B. slechte adem
C. hoofdpijn
D. haaruitval
Welke hooikoortstip is het meest
effectief?

CALORIEËN VERBRANDEN
We weten het allemaal:
bewegen is belangrijk
om fit en gezond te blijven én bewegen helpt
bij het afvallen. Meer
bewegen en hetzelfde
blijven eten is geen oplossing. Het is een goede zaak om zo vaak
en zo intensief mogelijk te bewegen.
Feit: voor het verliezen van 1 kilo lichaamsgewicht moet je ongeveer 7000 kilocalorieën verbranden. Dat staat gelijk aan meer
dan 25 uur wandelen. Alles waar je hart
sneller van gaat kloppen telt mee om af te
vallen. Dat kan op de sportschool, maar
ook met dagelijkse dingen.
Mijn vriendin heeft, voor mijn verjaardag,
de Vesuvio-di-Amaretti taart van Hans uit
Heel Holland Bakt gemaakt. Hij is perfect
gelukt.
Op het feestje eet ik, een man van inmiddels 40 en een gewicht van 74 kilo, 1/12 van
de taart op. Ik ben iemand die graag gezond
eet en regelmatig beweegt. De calorieën
die ik met de taart extra naar binnen heb
gewerkt, wil ik dan ook zo snel mogelijk
weer kwijt.
Hoeveel calorieën moet ik verbranden voor
het stuk taart dat ik heb gegeten?

1333 kcal
Voor het bepalen van mijn activiteiten om
de calorieën te verbranden gebruik ik de
MET-methode van het Voedingscentrum.
Ik besluit onderstaande activiteiten op te
pakken:
In de avond ga ik met een vriend een half
uurtje tennissen. De volgende dag neem
ik de fiets naar mijn werk. Het bedrijf is 18
kilometer verderop. Hiervoor heb ik, in een
rustig tempo, een uur nodig. Na het avondeten ga ik nog drie kwartier fitnessen.
Hoeveel calorieën heb ik verbrand met de
ondernomen activiteiten?

1333 kcal

A.
B.
C.
D.

draag oog make up
houd ramen en deuren gesloten
draag lenzen
zet een bos lelies in je huis

Wat kun je op je slapen aanbrengen om hoofdpijn te verminderen?
A. koffiedrap
B. plakjes banaan
C. honing creme
D. tijgerbalsem
Bier is niet alleen lekker en zorgt
voor gezelligheid, maar heeft ook
nog een andere functie. Het werkt
namelijk ook als
A. slaapmiddel
B. haarversteviger
C. oppepper
D. plantenvoeding

Het drinken van kamillethee met
honing heeft een gunstig effect op
hoestbuien .A
eeltvorming .B
longontsteking .C
bijensteken .D
Komen jouw spieren ‘s ochtends
erg traag op gang? Wat is de gouden tip? Na het douchen wrijf je je
in met
A. lavendelolie
B. nivea bodymilk
C. slaolie
D. koele kamillethee

ADVERTENTIEKOSTEN
Gebruik voor je antwoorden de
overzichten die je kunt vinden op
www.balkumbabbel.nl

De Balkumse Kwis
is ENORM blij met
zijn VRIENDEN!
DRANKEN TOTAAL
VERHOEVEN
EBRONIA
LOKZ KAPPERS
MARCEL SLEUTJES
BLOEMEN
NO LIMI T
PARADIJS CHINEES
RESTAURANT
SMAAKVOL
SPRONKEN & CO
ADVOCAT EN
SWI TCH 180

ADVERTENTIE 1.
Wat kost een halve pagina-advertentie op de
achterpagina van het Eindhovens Dagblad,
editie De Kempen op zaterdag?

€ 2297.70
ADVERTENTIE 2.
Een kruidenier op Schouwen-Duivenland
geeft een advertentie door met code PZSD
voor de eerste donderdag in november met
een formaat van 1/16S (63 x 96 mm). Hij
wil graag op pagina 3 komen. Wat moet de
kruidenier betalen voor deze advertentie?

€ 298.35
ADVERTENTIE 3.
De organisatie van de Balkumse kwis kan
best extra man/vrouwkracht gebruiken en
plaatst een oproep van 104 x 70 mm in het
Brabants Dagblad van vrijdag 29 december.
Wat moet de organisatie van de Balkumse
Kwis betalen voor deze advertentie als ze op
redactiepagina 3 willen staan?

€ 2410.20
ADVERTENTIE 4.
Woonwinkel “Woon&Slaap” gaat zijn wooncollectie promoten via een advertentie op
een coverpositie in het &Magazine van BN
DeStem. Ze gaan voor het formaat 1/4S. Wat
moet hiervoor betaald worden?

€ 2299.92
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Een dagje uit het leven van de Mirroise bok
Alle overige boten zijn zo
klein dat er maar 2 poppetjes per bootje op passen.
Hoeveel playmobile-poppetjes zitten er op alle bootjes
bij elkaar?

De fietstocht eindigt op het Mercuriusplein.
Daar besluit de Bok even wat lekkers te
gaan kopen omdat hij enorme honger gekregen heeft. Bij de bakker ziet hij heerlijke
broodjes, soesjes, taartjes en chocolaatjes.
Hij koopt 3 krentenbollen voor € 0.65 per
stuk en hij kiest nog 5 soesjes en 12 bonbons. De soesjes kosten € 0.55 per stuk en
de bonbons € 0.75 per stuk. Er is echter een
prachtige aanbieding: 1 soesje en 2 bonbons
kosten samen € 1.80. Hoeveel moet de Bok
betalen?

De Mirroise Bok

houdt niet alleen van wandelen, hij fietst ook graag
door Mirroi en Balkum.
Een prachtige route van 30
km. heeft hij uitgezet langs
’t Ven, de Mirroise kerk,
Seldensate, door de Haashoeve naar het dierenparkje, langs de nieuwbouw
op de Sassenheimseweg,
langs de protestantse kerk
op weg naar de Wamberg
en al het andere moois in
Balkum en Mirroi. Het
eerste half uur fietst hij
met een enorme snelheid
van 30 km/uur op zijn
racefiets, maar daarna valt
zijn snelheid met 5 km/
uur terug. Elke 12 minuten
blijft zijn snelheid terugvallen met 5 km/uur. Hij
vertrekt om exact 14.00u.
Hoe laat heeft hij de 30 km
er op zitten?

Onderweg naar huis geniet de Bok al van
een heerlijk krentenbolletje, zwaaiend naar
alle bekenden die hij tegenkomt. Wanneer
de Bok weer thuis is van zijn fietstocht, heeft
hij het vreselijk warm en enorm veel zin in
een duik in zijn zwembad. Maar dat moet
nog gevuld worden. Het is 2 meter diep, 4
meter breed en 6 meter lang. Hoeveel liter
water gaat er in als het helemaal tot de rand
toe gevuld wordt?

48.000 liter
Na een frisse duik haalt de Bok zijn
speelgoedbootjes naar buiten; ieder zijn
hobby toch? Hij vindt het heerlijk al die
verschillende type bootjes één voor één
in het zwembad te zetten en te vullen met
playmobil-poppetjes. In totaal heeft de Bok
23 boten! Op 2 van deze bootjes passen 14
poppetjes per boot. Op 1/3 van de overige
bootjes kunnen 4 poppetjes per boot en op
de helft van de nog niet genoemde bootjes
passen 3 playmobile-poppetjes per bootje.

Tijd om te eten! Omdat de
Bok er al een flinke fietstocht op heeft zitten, heeft
hij niet echt zin om nog te
gaan koken. Maar dat is
natuurlijk geen probleem:
je kunt op vele plaatsen de
lekkerste dingen bestellen.
En als hij dan toch wat eten
gaat bestellen, kan hij net zo
goed vragen of de buren ook
komen eten; alleen is ook
maar alleen. Hij belt wat
rond en uiteindelijk komen
er 17 buren. Hij besluit
om contact op te nemen
met een paar verschillende
zaken om te vragen wat bij
hen het eten gaat kosten.
Bij Van Zoggel Catering
kost het € 15.00 per persoon
+ € 15.00 bezorgkosten. Bij
Buuf en Buuf betaalt hij
€ 252.00 + € 1.65 p.p voor
de vuile vaat. De Culinaire Duizendpoot biedt het
eten aan voor € 16.10 per
persoon en bij Danny Langenhuisen kost het € 290.00
all in.

Cijfercode
Plaats alle le�ers op de juiste plaats in het diagram, zodat er een ingevuld kruiswoordraadsel ontstaat. Elk cijfer
staat voor een le�er en gelijke cijfers zijn gelijke le�ers. Alle 26 le�ers van het alfabet worden gebruikt en kun
je invullen in de balk boven het diagram. Om je op weg te helpen zijn er alvast een paar letters ingevuld. Vul
daarna de rode balk onderaan in met de letters uit de roodgekleurde vlakken zodat het een woord vormt.
1

2

3

G

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

D

17

18

19

20

21

22

23

Buuf & Buuf

91 poppetjes

€ 12.45

15.30 uur

Waar is het eten het goedkoopst?

24

25

Helaas moet er na het eten ook weer het een
en ander opgeruimd worden, maar iedereen heeft beloofd mee te helpen. Terwijl er
besproken wordt wie wat gaat doen, ziet de
Bok dat de overbuurman met zijn vrouw er
stiekem tussenuit knijpt en ook buurvrouw
Marieke moet hoognodig haar drie kleine
kinderen, die heerlijk in de tuin van de Bok
gespeeld hebben, naar bed brengen. Van
diegenen die overblijven gaat 25% de tafel
afruimen en 3 mensen brengen alle stoelen
weer terug naar de plek waar ze vandaan
kwamen. Van alle mensen die nog geen
taak hebben, zorgt de helft er voor dat alle
tafels weer op de goede plaats staan. Hoeveel mensen blijven er over om de afwas te
doen?

3 / Er is geen afwas als
er besteld is bij Buuf &
Buuf (beide antwoorden zijn goed)

zitten. Hij heeft zin om een
filmpje te kijken, maar kan
niet beslissen welke. Michiel de Ruijter duurt 2,5
uur, De Marathon duurt
111 minuten, Pizza Maffia
duurt 5100 seconden.
Bovendien zijn er ook nog
een aantal afleveringen
van House of Cards, die
elk 56 minuten duren, die
hij heel graag wil zien. En
hij wil ook nog op tijd op
bed liggen.
Hoeveel hele afleveringen
van House of Cards kan
de Bok nog kijken als hij
Pizza Maffia eerst kijkt en
om 23.15u. naar bed wil
gaan?

1
Wanneer de Bok eindelijk
om 23.30u. op bed ligt,
kan hij niet slapen, dus
besluit hij maar schaapjes
te gaan tellen. Hij telt één
schaap per seconde en
valt uiteindelijk bij 2460
schaapjes in slaap. Hoe laat
slaapt hij?

0.11 uur

Om 20.30u. is alles weer opgeruimd en
iedereen vertrokken. Het was supergezellig maar ook erg druk, dus de Bok is
blij dat hij eindelijk op de bank kan gaan
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Om in stijl te blijven willen we jullie
vragen ook een krantenpagina te
maken. En dan wel een roddelpagina,
met smeuiige verhalen, verrassende
foto’s en natuurlijk de laatste Balkumse en Mirroise nieuwtjes. Leef je uit!
Een paar spelregels:
* Gebruik een vel papier van maximaal A3 formaat, zodat het in de

krant past.
* De foto uit de foto-opdracht krijgt
ook een plaatsje op deze pagina, met
bijbehorende tekst.
* Het mag het ouderwetse knip- en
plakwerk zijn, maar ook een digitale
knutsel is welkom. Wel in geprinte
vorm dan...
* Vergeet je teamnaam en nummer
niet te vermelden op de pagina.
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Bingewatching for kids
Voor sommigen is het nog
wennen, maar het hoort er
echt bij: uren achtereen op de
bank met smartphone, pc of
tablet om die ene favouriete serie of film in één keer helemaal
te kijken; het zogenaamde bingewatching.
Een abonnement op Netflix is
daarbij een uitkomst.

Hoe
tem
je
een
draak

Lees het hele artikel en
bijbehorende vragen op website www.
balkumbabbel.nl en noteer de antwoorden in de kaders.

ONCE UPON

A TIME
1. Seizoen 2, afl.14
2. A
3. B

4. C
5. C
6. A
7. B
8. D

ing
l
l
e
p
s
e
let op d ntwoorden!
a
van je

9.
arcanine
articuno
blastoise
bulbasaur
butterfree
caterpie
charizard
charmander
cubone
dragonair
ekans
gyarados
haunter
kadabra
koffing

lapras
meowth
mew
mewtwo
onix
pidgeotto
pikachu
raichu
rapidash
sandshrew
squirtle
tentacruel
venusaur
zapdos
zubat

PokEmon
Indigo League

10.

Charmander
Primeape
Muk 		
Squirtle
Raticate

2
10
12
3
6

11.

2+10+12+3+6 = 33 =
Nidorino

12.

PUZZELMOZAIEK

Om voor de volledige punten in aanmerking te komen dienen
alle onderstaande stappen uitgevoerd te worden:
* knip de puzzel uit * maak de puzzel door de stukjes in de juiste volgorde te leggen * plak alle stukjes zorgvuldig op de juiste
plek op een wit vel papier zodat de afbeelding compleet is * knip
alle witte randen van het papier weg * omcirkel de ezel * niet
(met nietmachine) het vel in de krant op de plek van de puzzel.
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Overleden

Vol bravoure en met een schaterende lach
Na een rijk, veelzijdig en welbesteed leven, waarin
hij/zij er altijd voor iedereen was, hebben we afscheid
moeten nemen van

Geboren

2 april
broertje van Vik
Hoe heten de ouders?

Lieke van
Lexmond &
Bas van Veggel

Geboren

Zoë
dochter van 28-jarige, in Boxtel geboren
vader.

Hoe heten de ouders?

Michael van
Gerwen
& Daphne
Goovers

WOW!
Vandaag papa geworden

van tweeling
K… en P...

Ze wegen resp. ruim
2600 en 2400 gram.
Welke dag zijn deze
baby’s geboren?

13 april 2017

Dolblij..
Kirsten en Nick
bevielen in maart
2017 van een kindje.
Schrijf de doopnamen
voluit.

Jackie Kirsten Helena

vul hier de naam in

Adèle Bloemendaal

Veel te snel hebben we, met prachtige herinneringen,
afscheid moeten nemen van

Geboren in 1933 te Amsterdam
Overleden op 84 jarige leeftijd
De plechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

In 2016 voor ‘t laatst op tv bij Pauw
Afgelopen zondag is onze geliefde in ons bijzijn overleden. Het was een zeer bijzonder en intiem moment.
Wij zijn trots op de manier waarop jij tot het laatst
strijd hebt gevoerd. We zullen je heel erg missen.

Egbert van Hees

Lichtenvoorde, 1946

Moeder bevalt
op een donderdagochtend in augustus.
Zijn naam betekent
‘lang verwacht kind’.
Je mag nu al komen
kijken.
Hoe heet de vader?

Banio

14 juni 1946, zal later
over de hele wereld
bekend worden.
Het hoeveelste kind
in het gezin is hij/
zij?

4de kind

(Donald Trump)

vul hier de naam in

Elvis Presley

Hij/zij mocht slechts 42 jaar worden.
Het afscheid is live te volgen via diverse tv-kanalen.

Het gezicht van de toekomst is niet meer

vul hier de naam in

Amsterdam, 8 januari

De familie
Amsterdam, 8 januari
Na afloop van het afscheid willen we graag het glas heffen
tijdens een informeel samenzijn.

Winnaar zilveren Olympische medaille

Geboren

You are always on my mind
De koning leeft voort in tributes

Met verslagenheid delen we mede dat we, zeer onverwachts, afscheid hebben moeten nemen van
vul hier de naam in

Leo Peelen

Geboren te Arnhem
Overleden te Apeldoorn
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden te
Apeldoorn, waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats. U bent van harte welkom.

Het is onze droevige plicht u te melden dat, na een
langdurig ziekbed, in het bijzijn van zijn familie, is
overleden
vul hier de naam in

Chriet Titulaer

Limburg, april
De familie begeleidt hem/haar naar de laatste rustplaats
tussen de sterren, waar hij/ zij zich thuis voelt.

Rustig, vredig, in de wetenschap dat er een museum aan
hem gewijd is, heeft Albert ons verlaten.
Met verslagenheid, maar vol dankbaarheid, geven we
kennis van het overlijden van
vul hier de naam in

Appie Baantjer

Geboren te Urk 16 september
Overleden enige jaren geleden
De begrafenisplechtigheid is gehouden in familiekring.

Vier maanden na het overlijden van zijn tweelingbroertje moeten we afscheid nemen van onze allerliefste kleine witte pluizenbol. Zijn verhuizing naar het
buitenverblijf heeft niet mogen baten. Sprakeloos en
met veel verdriet nemen we afscheid van
		
vul hier de naam in

Fritz het ijsbeerjong

Zijn lichaam is ter beschikking gesteld van de wetenschap.
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STRAF RECHT OF KROM? G
H
arry Wijgergangs, fervent bezoeker van het Brabants Historisch
Informatie Centrum en het Stadsarchief in Den Bosch, komt af en toe
met zeer bijzondere en leuke feiten
over Berlicum en Middelrode op de
proppen. Zo deed hij onderzoek naar
de vroegere bewoners aan de Dreef
in Middelrode en stuitte op een heuse schietpartij op 4 september 1892.

gemelde broek corresponderen.’
Grimberg wordt schuldig bevonden aan het
opzettelijk zonder noodzaak schoten te hebben gelost en aan valsheid in geschrifte. Hij
wordt veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf
en ontzegging van 7 jaren van het bekleden
van enig ambt bij rijks- of gemeentepolitie.

voorwaardelijke werkstraf van 80 uur met
proeftijd van 1 jaar.
* Augustus 2012: Aanhouding voor alcoholcontrole leidt tot dwarslaesie.

1 maand cel + 240
uur taakstraf

R

ijksveldwachters Grimbergen en Bouman doen een poging om 4 stropers aan
te houden waarbij één stroper in het been
wordt geschoten. Stroper Kalberg beweert
dat hij tijdens de achtervolging zonder
waarschuwing beschoten is maar rijksveldwachter Grimbergen houdt vol dat zijn
geweer per ongeluk afging bij het overmeesteren.

* Maart 2013: Schietincident op vermeende
lokauto.

12 mnd cel waarvan 6
voorwaardelijk + 240
uur werkstraf

N

a onderzoek door een geneesheer uit
Den Bosch blijkt dat het schot onmogelijk
van dichtbij gelost kan zijn. ‘In de gebreide
onderbroek zijn twee gaten in de rechterpijp
ter hoogte van de knie en wel een gat van
achteren, waarin aan de rechterzijde een
gedeelte van de stof ontbreekt en een tweede
gat meer opzij, bij welk gat een bloedvlek ter
grootte van een gulden is waar te nemen,
aan welk gat geen stof ontbreekt. Voorts
in de pantalon twee gaten die met boven

eef aan welke straf de politieagent uiteindelijk heeft gekregen in onderstaande
gevallen.
* Februari 2013: Een 58-jarige politieagent
uit de gemeente Aalten schiet na een wilde
achtervolging op een wegrijdende auto.

* Augustus 2013: Dertigjarige politieagent
schiet op verdachten ramkraak.

T

egenwoordig wordt een politieagent vaak
ontslagen van rechtsvervolging omdat het
hem anders onmogelijk gemaakt wordt zijn
werk te doen. ‘Ingevolge zijn ambtsinstructie’ is vuurwapengebruik door een politieambtenaar gerechtvaardigd.

Ontslagen van rechtsvervolging

B

ij hoeveel politieagenten is er overgegaan tot strafvervolging tussen 2000 en
2015 voor het trekken van een wapen?

23 agenten
Hoeveel van boven genoemde agenten zijn
vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging?

14 agenten
Wie doet er in deze gevallen onderzoek?

De rijksrecherche
In welk geval mag een politieagent zijn
dienstwapen trekken en gericht schieten?
Omcirkel het/de juiste antwoord(en).
* Een verdachte van inbraak in een woning
waarvan de bewoners op vakantie zijn
wordt op heterdaad betrapt maar weet weg
te komen na een aantal waarschuwingen
door de politie.
* Een verdachte van poging tot verkrachting
wordt in de kraag gevat, rukt zich al schoppend en slaand los en vlucht.
* Een aantal voetbalhooligans gaat met elkaar op de vuist net buiten het stadion maar
keert zich gezamenlijk tegen de politie als
die tussenbeide probeert te komen.
* Een man staat in een drukke straat te
schreeuwen en dreigend te zwaaien met een
Samoerai-zwaard in zijn handen. De man
gaat echter (nog) niet over tot een daadwerkelijke aanval.
* Een man wandelt met zijn pitbull dwars
door een speeltuin waar kinderen aan het
spelen zijn. Een agent spreekt de man aan
om hem te wijzen op het gevaar voor de
kinderen. Tijdens het gesprek wordt de
agent aangevallen door de hond. De gebruikte pepperspray heeft geen enkel effect.

Interview met de hoofdredacteur

MAAK NADER KENNIS MET DE MIRROISE BOK

‘Er is niks vreselijker dan nepnieuws.’
De Mirroise Bok
Geboren: 20 maart 1905 in Mirroi
Loopbaan:
1925-2017 Professioneel voyeur van
Balkumse en Mirroise activiteiten
1925-2017 Professioneel reiziger
2017 tot heden hoofdredacteur
Door onze corespondent
Balkum – In een bruin cafeetje in Balkum
zit ik te wachten op de Mirroise Bok die,
zoals hij al aangekondigd had, niet op tijd
zou zijn omdat dat nu eenmaal te ingewikkeld voor hem is. Na twee koppen koffie zie
ik hem op zijn gemak aan komen gewandeld, alle mensen groetend die op zijn pad
komen. Gewoon omdat het kan.
Alle tijd van de wereld?
‘Tijd is mijn grootste vriend. Zoals je weet
heb ik al een aardige leeftijd bereikt en ik
ben nog topfit. Ik ben in de gezegende omstandigheid dat de tijd geen vat op me heeft.
Nog steeds reis ik de wereld rond omdat er
nog vele plekken zijn die ik niet bezocht heb
en dat gaat me goed af.’
Geen last van bescheidenheid?
‘Nee, waarom zou ik? Mijn zelfkennis is
op een zodanig niveau dat het niet nodig
is overdreven bescheiden te zijn. Ik vertel
louter de feiten.’
Eerder vermelde je al dat je veel gereisd
hebt. Naar aanleiding daarvan is ‘de Grote
Bokatlas’ vorig jaar verschenen. Was dat
geen afsluiting van alle tochten over de
wereld?

raadplegen zodat we niet beticht kunnen
worden van nepnieuws. Er is niks vreselijker dan nepnieuws. Ik irriteer me mateloos
aan nieuws dat als waarheid naar buiten
gebracht wordt en later gerectificeerd moet
worden. Je moet er op kunnen vertrouwen
dat een krant alleen maar feiten publiceert.
En dat gaan wij dan ook doen.’

‘De Grote Bokatlas is een lijvig boek geworden van vele reizen dat ik in de afgelopen
jaren gemaakt heb. Daarin staan enorm
veel hoogtepunten die ik heb meegemaakt
in mijn interessante leven, maar dat is nog
maar het begin! Er zal zeker een volgend
deel volgen en misschien wordt het zelfs een
hele reeks.’
Maar nu heb je een nieuwe baan, terwijl
je al een aantal jaren van je pensioen geniet. Hoe ben je bij deze krant betrokken
geraakt?
‘Ik ben gevraagd! Waarschijnlijk heeft men
mijn Grote Bokatlas in handen gekregen
en daar behoorlijk van onder de indruk geraakt. Ik moet ook zeggen dat dat een knap
staaltje werk was. Maar het maken van een
boek is niet hetzelfde dan het maken van
een krant. Het grote verschil is de tijdsdruk.
De deadlines van een krant zijn moordend.
En ach, pensioen...iedereen moet langer
doorwerken toch?’
Is dat wel te combineren met alle reizen
die nog op je bokketlist staan?
‘Zoals ik al zei heb ik geen gebrek aan tijd.
Het is een kwestie van prioriteiten stellen.
Mijn nieuwe baan als hoofdredacteur van
deze prachtige nieuwe krant krijgt nu natuurlijk voorrang. Daarna is het een kwestie
van delegeren.’
Hoe ga je je nieuwe functie invullen?
‘Door mijn vele reizen heb ik kennis kunnen maken met allerlei culturen en dus ook
met kranten en nieuwsuitingen over de hele
wereld, van social media tot de tamtam,
waarmee de meest belangrijke globale en

Kanttekening van de hoofdredacteur:
“Inhoudelijk heb ik niks aan te merken op
dit artikel, maar er blijken wel een tiental
stijl- en schrijffouten aanwezig te zijn. Aan
jouw de taak de fouten er uit te halen. Omcirkel de fouten en noteer in het kader, in de
volgorde waarin ze in het artikel voorkomen, wat de juiste schrijfwijze is.”

lokale ontwikkelingen de wereld in worden gestuurd. Ik zit vol geweldige ideeën
hoe we onze krant de komende periode
gaan vorm geven en vullen. We hebben
een aantal geweldige correspondenten in
dienst met de juiste connecties, een neus
voor nieuwtjes en de drive om een primeur
binnen te halen. Bovendien zijn er veel
journalisten-in-opleiding die regelmatig
door ons ingeschakelt zullen worden om op
jacht te gaan naar een scoop. Deze mensen
zullen op een vakbekwame manier door mij
aangestuurd worden.’
Deze krant mag dan wel nieuw zijn, de
vormgeving is niet direct vernieuwend.
Wat zorgt er voor dat deze krant anders is
dan alle andere?
‘Wij zorgen er voor dat alles wat in de
krant staat ook waarheid is. We checken de
feiten en zorgen dat we meerdere bronnen

correspondent
vermeldde
‘De Grote Bokatlas’
over
die
nog een deel volgen/ een
volgend deel komen
is toevoegen
als
bucketlist
vormgeven
ingeschakeld
anderen
erger
blijkt
jou
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Een krant zonder strip is eigenlijk geen volledige krant. De eerste krantenstrip dateert dan
ook al uit 1907. Vermeld zowel de titel van de strip/naam van het karakter en de naam/namen van de striptekenaar(s) in de kaders onder de strips.

p een mooie dag heeft
de Mirroise Bok de trein
genomen naar Amsterdam.
Op het Centraal Station
stapt hij uit en loopt via
het Damrak richting de
Beurs van Berlage. Al
lopende voelt de Mirroise
Bok een stevige wind recht
in zijn gezicht.
In dit mooie rijksmonument bezoekt de Mirroise
Bok een wereldcongres
over het weer.

ZZW

V

DIRK-JAN - Mark Retera
L

SIGMUND - Peter de Wit

Plaats onderstaande 5 weersymbolen naar aanleiding van
het verhaal op de juiste plek in de weerkaart. Elke categorie komt maar één keer voor!

CATEGORIE
Zon

SYMBOOL

Sneeuw
Onweer
Lagedrukgebied

SINGLE - Hanco Kolk en Peter de Wit

Wind

maak één keuze uit de volgende mogelijkheden:

L

N - O - Z - W - NO - ZO
- NW - ZW – NNO –
ZZO – ZZW - NNW

HEINZ - Windig en de Jong

oordat het congres begint spreekt hij een buitenlandse collega. De Mirroise
Bok vertelt hem dat het in
zijn dorp vandaag erg koud
is. Volgens deze collega is
het bij hem thuis erg zonnig. Hij woont blijkbaar zo’n
980 autokilometers vanaf
Amsterdam, op 3.35uur
vliegen vanaf Moskou en
ca. een half uurtje fietsen
vanuit Annemasse.

T

ijdens het congres wordt
uitgelegd dat een vijftal
bezoekers uit het Noorse
Bergen door het slechte
weer een tussenlanding in
Oslo moesten maken. Daar
kunnen ze voorlopig niet
verder reizen en genieten
nu van een compleet witte
wereld.

N

a een uurtje naar de
interessante uitleg geluisterd te hebben is het tijd
voor een koffiepauze. Met
de koffie in de hand hoort
de Mirroise Bok van een
Oost-Europese collega die
ook het congres bezoekt,
dat het één na grootste
eiland van de Balearen
met een hardnekkig front
kampt. Het gaat er de komende dagen hard waaien
en er zal veel water gaan
vallen.

A
FOKKE en SUKKE
Jean-Marc vd Tol

PIET & RIET Hein de Kort

N

--geen titel-Peter van Straaten
Welke wolken ziet de Mirroise Bok?
Geef hun Nederlandse naam.

BIELZENBLUES - Maarten Pathuis

l pratende over allerlei
weerextremen die momenteel over Europa schuiven
wordt een Roemeense collega vanuit Berlijn gebeld.
Het klinkt nogal ernstig. Uit
de flarden van het gesprek
maakt de Mirroise Bok op
dat er door onweer een hevige bosbrand is ontstaan.
Door de noordwestenwind
is de rook inmiddels 247
mijl verderop te zien in
Gibraltar.

1. Rolwolk
2. Bubbelwolk
3. Pilotengat/ Valstreepwolk
4. Mammatus

a in de middag naar
het fenomeen wolken
geluisterd te hebben,
vertrekt de Mirroise Bok
weer richting het station en
neemt de trein terug naar
zijn eigen koude durpke.
’s-Avonds gaat hij achter
de computer zitten om de
diverse soorten wolken
nogmaals te bekijken en te
bestuderen. Hij logt in op
www.balkumbabbel.nl en
probeert de wolken die hij
ziet van de juiste naam te
voorzien.

Teamnummer:
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De Cowboys

was dit evenement en welke titel
behaalde Sanne ?

SPORT & CLUB 25
De Nachtegaal

Warschau (Polen)

Wat een topprestatie van Tom
Dumoulin! Tijd voor een grote
boodschap en toch de Giro winnen! Na afloop van welke etappe
die hij in het roze reed behaalde
hij de grootste tijdvoorsprong in
het klassement?

Goud bij EK Judo

In Middelrode maken we al weer
lang gebruik van een zeer mooie
Dojo in De Moerkoal.
Hoeveel jaar zetelt de judoclub in
deze accomodatie?
In de Champions League finale
van dit jaar versloeg Real Madrid
met grote cijfers Juventus. Wat
maakte deze winst zo bijzonder?

Real is de eerste club die de
Champions League prolongeerde. Ze wonnen
zowel in 2016 als
in 2017.

“Oranje weer op koers voor de 23.”
Waar heeft deze sportopmerking
betrekking op ?

De 23 gewonnen medailles
in Sotsji met
schaatsen.

HC Berlicum

Hockeyclub Berlicum vierde dit
jaar zijn 40-jarig jubileum op
Sportpark De Brand. Vele festiviteiten werden er georganiseerd
omtrent dit jubileum. Op welke
datum stond er dit springkussen
voor de jeugd ?

Wie was de eerste instructeur
van de landelijke rijvereniging
De Cowboys? Waarom mocht hij
geen commandant worden ?

Dhr. van Pol. Hij
mocht geen commandant worden
omdat hij niet
katholiek was.

Wie was eerste commandant van
deze rijvereniging?

Christ vd Boom

Naast De Cowboys hadden we
nog een rijvereniging in Berlicum.
Wie was de oprichter van deze
rijvereniging ?

Piet van de
Veerdonk

Vooraf aan het jubileum werd
er ook nog competitie gespeeld.
Hieronder zie je een spelmoment
van een jeugdwedstrijd. Welke
wedstrijd was dit en wie werd er
kampioen in deze competitie?

Meisjes A3 Bommelerwaard
8-0

Kamp.: Boekel MA2
Na het bekijken van deze mooie
match had ik wel wat honger
gekregen. Daarom at ik in de
hockeykantine lekker een broodje
kroket en een worstenbroodje.
Het glaasje rosé smaakte er ook
prima bij. Wat moest ik afrekenen?

€ 5,40

Worstenbroodje € 1.50, Broodje
kroket € 2.00, Rosé € 1.90

Oud Tour de Francewinnaar Roger Pingeon overleed in 2017.
In welk jaar won hij de tour ?

1967

Dit overlijden was een schaduw
over de Tour van 2017. Maar er lag
ook een schaduw over de Tour die
Pingeon won. Wat was er gebeurd?

Overlijden Tom
Simson op de
Mont Ventoux

14de etappe

Wie was de eerste beschermheer
van vogelvereniging De Nachtegaal?

Jonkheer Laman
Trip

Wie is nu de beschermheer?

Mr. J. Wedemeijer
Wanneer en waar werd de eerste
vogeltentoonstelling van deze
vogelvereniging georganiseerd?

1959 in de schuur
van Adriaan van
Pinxteren

Op welke plaats finishte hij in
deze etappe ?

1ste plaats

De etappewinst van Bouke Mollema in de tour van dit jaar was
indrukwekkend na een solo van
30 kilometer. En de eindsprint
van Dylan Groenewegen mocht er
ook zijn tijdens de slotdag op de
Champs-Èlysèes.
Maar de prestatie van Tom Dumoulin sprong er toch wel uit.
Vandaar ter afsluiting van deze
sportpagina nog een tweetal eenvoudige vragen. Na welke etappe
had hij voor het eerst het roze om
zijn schouders ?

10de etappe

Hoeveel etappes startte Tom in de
leiderstrui ?

De Zilvermeeuw

8

Wat was de naam van deze rijvereniging ?

Caprili

C

A

M.V.C. Berlicum oefent in

17 juni 2017

9 jaar (vanaf 2008)

het buitengebied. In welk jaar zijn
ze opgericht?

1978

Als je ook nog de maand en dag
weet scoor je extra.

23 november

Judo

Op de judomat hebben we te
maken met vele termen en tijden.
Hoe lang duurt een houtgreep ?

Houtgreep bestaat niet in judo.

Wat is een shimi waza ?

Verwurging

Nabij in de regio hebben we
topjudoka Sanne van Dijke die dit
jaar een gouden plak won. Waar

De postduiven van postduivenvereniging De Zilvermeeuw hebben
deelgenomen aan veel wedstrijdvluchten.
Hoeveel keer zijn deze duiven
tijdens de wedstrijdvluchten dit
decennium jaarlijks gemiddeld
rond de aarde gevlogen?

B

1934 Fokkervliegtuig De Zilvermeeuw

Herder

Wat een mooi resultaat voor deze
Berlicumse herder en haar baasje.
Over welk baasje hebben we het?

Helma Berends

Wat is de naam van de herder en
wat presteerde zij?

Carmen
Jeugdkampioen
Nederland &
Luxemburg

E

F

G

H
I

60 keer

Waar ligt de oorsprong voor de
naam van postduivenvereniging
De Zilvermeeuw?

D

J

K

Springfield

Ook Springfield vierde een jubileum en organiseerde omtrent dit jubileum de Samenloop Voor Hoop. Veel lof voor
dit geweldig initiatief , de organisatie en......het financiële
eindresultaat. Meer dan geweldig, super gedaan!
Wij gaan wat verder terug in de tijd en tonen U deze foto. We zijn op
zoek naar de namen van deze groep.

A. Jurgen van Doorn
B. Letteke Coppens
C. Marijn Steenbergen
D. Ilvi van Schijndel
E. Monique van Rooij
F. Antiny van Grinsven
G. Marieke van Breugel
H. Elle van der Aa
I. Geertje van Zoggel
J. Ilse van de Nieuwenhuizen
K. Elisah Verhagen

Springfield was buiten de manifestatie Samenloop Voor Hoop nog meer
in beeld met een unieke teamprestatie.
Welk team bedoelen we en wat was zo uniek?

Dames 1 promoveerde naar de
Promotiedivisie
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1

2

3

4

Teamnummer:

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

DE PRESENTATRICES VAN
DEZE WEEK:

NPO1

NPO2

NPO3

07.30 Nederland in beweging 07.50 tijd
voor MAX 08.40 De Verenigde Staten van
Eva 09.30 WNL op zondag 10.30 VPRO
Vrije Geluiden 11.20 VPRO Boeken 12.00
NOS Journaal 12.10 Buitenhof 13.10 NOS
Studio Sport 15.15 MAX Geheugentrainer
16.20 NOS Studio Sport 17.20 NOS Studio
Sport

06.50 Ochtendprogramma’s. 12.40
Kwartslag 13.00 Fryslân DOK 13.45
Gewijde grond 14.15 Familie, feloof en
hoop 14.45 Andere tijden 15.15 Jinek 15.30
De kanarie in de kolenmijn 16.25 Iedereen
verlicht 17.00 NOS Journaal 17.10 Jacobine
op zondag 17.35 Kunstuur

18:00
18.10
18.15
19.00

18:00

20.00
20.15

NOS Journaal
NOS Studio Sport
EENVANDAAG
HET GEVOEL VAN DE
VIERDAAGSE
Magazine in het kader van de
Vierdaagse van Nijmegen.
NOS JOURNAAL
WELK PROGRAMMA?
Per abuis zijn de letters van de
titels van de volgende
programma’s door elkaar
gehusseld. Vermeld de juiste titels.
Uittsdkorne

05.30 Ochtendprogramma’s 06.00
Nederland in beweging
06.30

BOER ZOEKT VROUW
MARATHON UITZENDING
Vele boeren hebben tijdens de
afgelopen jaren via het tv
programma kennis mogen maken
met dames en heren van allerlei
pluimage en vele baby’s zijn er
sindsdien geboren! Maar wie
hoort nu bij wie? Zet in het vakje
bij de boer(in) het nummer van
de foto en de voornaam van de
dame/heer (zie onderaan 		
de pagina) die een relatie met desbetreffende boer(in) heeft (gehad).

JEUGDSERIE
Schrijf bij onderstaande foto de
naam van de jeugdserie waaruit de
figuren afkomstig zijn en op
welke datum ze voor het eerst bij
ons op tv verschenen.

Hoort bij:
Nr.:
Naam:

Tita Tovenaar

Code Black

18.10

Aalryiaw

18.50

Rail away

22.20
23.05

00.00

MAESTRO
Realityreeks waarin bekende
Nederlanders zich proberen om te
scholen tot dirigent.
IK VERTREK
Reportagereeks over gezinnen die
hun geluk in het buitenland
beproeven.
NOS STUDIO VOETBAL
Voetbalmagazine met Tom Egbers
JINEK
Talkshow. Eva Jinek praat met
de hoofdrolspelers uit het nieuws
van de afgelopen week over de
actualiteit.
WELKE FILM IS ER TE
ZIEN?
In de programmering is men
vergeten de titel van de film
te vermelden. Gebruik onderstaande aanwijzingen.
17 sept 1998 / 481840909$ /
strand / 5 oscars / 101

Saving Private Ryan
01.35

NACHTPROGRAMMA’S

1

2

18.00
18.03
18.05
18.35
19.00

3

RTL NIEUWS
RTL WEER
DE CHOCOLADE SHOW
EDITIE NL
JEUGDSERIE
Schrijf bij onderstaande foto de
naam van de jeugdserie waaruit de
figuren afkomstig zijn en op welke
datum ze voor het eerst bij ons op
tv verschenen. Wat is de bijnaam
van de jongen met de zwarte muts?

19.25
20.00

20.30

Hoort bij:
Nr.:

PODIUM WITTEMAN
Muziekmagazine.
BINNESTEBUITEN
Lifestylemagazine.
KOKEN MET VAN BOVEN
Culinair magazine met Yvette van
Boven ‘Honing uit Hoorn.’
ROBO SAPIENS
Documentairereeks over robots,
innovatie en andere kunstmatige
intelligentie.
WELKE FILM IS ER TE
ZIEN?
In de programmering is men
vergeten de titel van de film
te vermelden. Gebruik
onderstaande aanwijzingen.
Thriller / transport / how do I
live / 1997 / plan

Naam:

23.05
00.15

3

Titel:

9

Geertje

Hoort bij:
Nr.:
Naam:

Ed, Edd n Eddy
Datum:

4 januari 1999
Bijnaam:

Double D
8

19.15

Inge

Hoort bij:
Nr.:
Naam:

Con Air
22.00

5

Femke

1 oktober 1972

RTL nieuws

21.30

Naam:

Datum:

Lsetwruin

20.20

Hoort bij:
Nr.:

Titel:

Lbccokead

07.10 Kinderprogramma’s 11.25 Van Passie
naar droombaan 11.55 Life is Beautiful
12.25 Way of Living 12.55 Films &
sterren 13.25 Bubbels & zo 14.00 Teleshop
14.30 RTL Nieuws 14.45 RTL Boulevard
herhaling 16.00 Ontdek Curaçao 17.00 In
de stoel 17.30 RTL Snowmagazine 17.45
RTL Nieuws

Esther

Soediwlmei

Wie is de mol?

RTL4

WELKE TITEL HOORT BIJ
ONDERSTAANDE FOTO?
IN WELK JAAR IS DE
EERSTE UITZENDING?

4

Esther

TEGENLICHT
Documentairemagazine. ‘City
for Sale’. Grote steden als 		
Groningen, Rotterdam en
Eindhoven barsten uit hun
voegen. Binnen vijftien jaar
telt Amsterdam 1 mln inwoners.
NIEUWSUUR
Actualiteitenmagazine.
NACHTPROGRAMMA’S

4

5

Hoort bij:
Nr.:
Naam:

10

Ingrid

00.00

7

Spel zonder grenzen
Jaar:

1969
00.00

NACHTPROGRAMMA’S

6

Titel:

8

NACHTPROGRAMMA’S

9

10

Teamnummer:

GEBRUIK DE HINTS EN
VERMELD DE JUISTE
PROGRAMMA TITELS:

Nieuws
Studio 10
Acht uur
Emmer
Weer

18.30

19.15

HOLLAND’S NEXT TOP
MODEL
Realityreeks. De overgebleven
modellen strijden om de titel
‘Holland’s Next Top Model 2017’.
MILJOENENJACHT
Terugblik op de aflevering van
16 april 2017. Het hoeveelste
seizoen en aflevering was dit?

Van 9 tot 12
Appel
1988
Sandwich
Maakt geschiedenis

NOS Journaal Klokhuis

RTL5
06:00 Teleshop 5 07.30 Answers with
Bayless Conley 08.00 Hour of Power 09.00
Hour of Power 10.05 Teleshop 5 16.30
My Big Fat Gypsy Holiday 17.30 Project
Catwalk

06.00 Ochtendprogramma’s.11.05 Lxry
tv 12.00 Dieren op spreekuur 12.15
Bestengeluk 13.00 Hoeveel ben je waard?
14.00 De lijf show 14.55 Dieren op
spreekuur 15.25 Alles over wonen 15.55
Dieren op spreekuur 16.30 De grote
verhuizing 17.30 De grote verhuizing
18:00

JEUGDSERIE
Schrijf bij onderstaande foto de
naam van de jeugdserie waaruit de
figuren afkomstig zijn en op
welke datum ze voor het eerst bij
ons op tv verschenen.

Hoeveel afleveringen komen er
nog na, tot de zomer?

20.00

20.30

EXPEDITIE ROBINSON
Realityreeks. De samensmelting is
een feit. Vanaf nu geen Kamp
Noord of Zuid meer. Ook geen
eiland van de onbekenden, vanaf
nu is het ieder voor zich.
WELKE FILM IS ER TE
ZIEN?
In de programmering is men
vergeten de titel van de film
te vermelden. Gebruik
onderstaande aanwijzingen.
Cedric / chaotisch / gezin /
krachtig persoon / magie

Nanny McPhee

Titel:

Catweazle
Datum:

4 januari 1970
19.10

23.00

00.05
01.00

THE BLACKLIST
Misdaadserie. Madeline Pratt,
een oude bekende van Red, roept
zijn hulp in om een beeld te
stelen uit de Syrische ambassade.
Volgens Madeline zitten in het
beeld lanceringscodes van
Russchie kernwapens verborgen.
MY BIG FAT GIPSY WEDDING

CRISIS
Thrillerserie.
NACHTPROGRAMMA’S

16.00

AMUSEMENT
Wat is de echte naam van drie
acteurs op onderstaande foto?

Monique Rosier
Hans Cornelissen
John Leddy

Om welke zin van de huishoudster
was de serie “beroemd”?

29
6

Hoeveel graden zijn er in de Orde
van Oranje Nassau?

Dhr. Hedayatollah ontving een
onderscheiding als Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Noem
een reden waarom hij het lintje
ontving.

Vrijwilliger bij diverse dak- en thuislozen
hulpinstanties.
00.00

NACHTPROGRAMMA’S

RTL8
06.00 Ochtend- en dagprogramma’s 15.23
Koning Julien 15.50 Miss Moon 16.02
Totaly Fit Kidz 16.18 Het Mysterie Van...
17.00 Handlettering doe je zo! 17.05 The
Real Housewives of Orange County 18.00
Love is in the Air
19.15

WELKE TITEL HOORT BIJ
ONDERSTAANDE FOTO?
WANNEER WAS DE
EERSTE UITZENDING?

Titel:

Domino Day

Nieuwe Kerk

Hoeveel lintjes
werden in Amsterdam uitgereikt?

06.00 Hart van Nederland 08.00 Hochanda
11.00 Thane 12.00 AstroTV 13.00 Thane
15.05 Bonje met de buren 15.45 Andy &
Melissa 16.35 Circus Gerschtanowitz 18.05
Ninja Warrior NL 19.00 Lachen om Home
Video’s 20.00 First Daughter: Romantische
komedie. 22.05 Make It Happen 23.40 Once
Upon a Time in Wonderland 00.35 Chase
01.25 AstroTV

“Met de assistente
van dokter vd Ploeg”

LINTJES REGEN IN 		
AMSTERDAM
In welk gebouw 		
werden de lintjes uitgedeeld?

Burgemeester van
der Laan
21.30

05.30 Ochtendprogramma’s 13.00 Bright
TV 13.30 Autovisie TV 14.00 Truck
& Tractor Pulling 14.30 RTL GP: GT4
European Series 15.00 RTL GP: Goodwood
Revival 16.00 European Le Mans Series Portugal 16.30 RTL GP: WTCC 17.00 RTL
Transportwereld 17.30 RTL Autowereld

VTWONEN
Interieurmagazine ‘Heiloo.’Ernst
en Anouck besloten vijf jaar
geleden in Heil te wonen, dicht
bij familie. Na een intensieve
verbouwing van zes weken trokken
ze in het bijna onbewoonbare huis.

Wie deelde de lintjes uit?

Kunstraadsel

SBS9

18.00
20.30

Speurtocht
Universiteit A’dam
Geheimen
Gouden
Fans

Bitterzoet

Zeg ‘ns Aaa

Wat was het gewonnen bedrag
deze aflevering?

Man

Hotter than
my daughter

Linda
Vriendinnen
Studententijd
Groene Stip
Basis smaken

In welke serie speelden deze
acteurs?

Geen

Werd het bedrag in de uitzending
door een man of een vrouw
gewonnen?

Relatie
Op straat
Homo
Catwalk
Sletterig

SBS6

Seizoen 19, afl. 5

€ 590.000,00
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23.30

00.00

RTL 7 DARTS: WORLD
SERIES FINALS
Verslag van de finale van de
World Series of Darts waaraan dit
jaar vier Nederlandse darters
deelnemen: Raymond van
Barneveld, Jelle Klaasen, Jan
Dekker en Michael van Gerwen,
die de afgelopen twee edities van
dit toernooi in Schotland won.
STOP POLITIE

WAT ZIJN DE NAMEN VAN
DE PRESENTATRICES?

Datum:

27 december 1986
22.45

CSI: NEW YORK

00.00

WAT ZIJN DE NAMEN VAN
DE PRESENTATRICES?

1

Inge Diepman

8

Catherine Keyl

2

Eva Jinek

9

Dionne Stax

3

Antoinette Hertsenberg

10

Chantal Janzen

4

Floortje Dessing

11

Linda de Mol

5

Anita Witzier

12

Lucille Werner

6

Irene Moors

13

Sylvie Meis

7

Caroline Tensen

14

Nicolette Kluijver
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Teamnummer:

Gezocht!

Het antwoord op alle huis-, tuin-, dier- en klusvragen

Enthousiaste, hulpkrachten voor de
verslijn, kassa en de vulploeg!

Gezocht!

Enthousiaste, hulpkrachten voor de
verslijn, kassa en de vulploeg!

?

?

Heb jij �jd over door de weeks,
‘s avonds of in het weekend en wil je graag
wat bijverdienen?
Wij bieden een team met medewerkers die
het leuk vinden om nieuwe medewerkers
op te leiden, een contract van 2 tot 12 uur
per week in een gezellige omgeving.
Geïnteresseerd?
Ga dan naar www.jumbowerkt.nl
meld
jemetaan!
Wij en
bieden
een team
medewerkers die het leuk vinden om nieuwe

Heb je tijd over door de weeks, ‘s avonds of in het weekend en wil je graag
wat bijverdienen?
medewerkers op te leiden, een contract van 2 tot 12 uur per week in een
sfeervolle en gezellige omgeving.

Wie is dit?

Geïnteresseerd? Ga dan naar www.jumbowerkt.nl en meld je aan!

Colin Kerkhof

Jumbo

Jumbo, Berlicum, Mercuriusplein 67

Wat is de naam van de bakker
in de vestiging ‘Westroijen’ in Tiel?

Marianne

CV Ketels •
Dakbedekkingen •
Complete badkamers •
Zinken / Koperen goten •

Wilbert Berkers
Hoog Beugt 4 5473 KP Heeswijk-Dinther

Tel: 06-555 66 700 Email: beveinstallatie@gmail.com

