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Sponsoren van de Balkumse Kwis
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Vrienden van de Balkumse Kwis

* AGRI Bouwmarkt

* Xtress v.o.f. administratiekantoor

* Lunenburg Auto’s B.V.

* Kopzorg Haarsalon

* Beleef Groen

* Groencentrum Berlicum
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In memoriam Marc van Gils
Aan deze Balkumse Kwis is meegewerkt door ons zeer gewaardeerde 
commissielid Marc van Gils. Enige maanden geleden verloor hij helaas een 
ongelijke strijd. Te vroeg. Te jong. Oneerlijk.

Wij zijn Marc heel dankbaar. Hij stond mede aan de wieg van het Bok’s buukske
dat voor jullie ligt. De gedichten van de Bok zijn van zijn hand. En Marc was 
ook de ontwerper van het huis van de Bok. 

Een Bourgondiër in hart en nieren, die gek was op het Brabantse leven. 
Optimistische blik. Rustig. Gevoelig. Maar ook een strijder. Niet klagen maar 
dragen. Zelfs toen zijn gezondheid het eigenlijk niet meer toeliet, was hij nog 
op de achtergrond betrokken bij de Balkumse Kwis.

Marc, jij dappere Bourgondische opgewekte strijder, bedankt voor alles!

Balkumse Kwis commissie 2019-2022
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Voordat jullie vol enthousiasme beginnen, een paar tips:

•Neem eerst het hele boekje met zijn allen door, zodat jullie weten wat je te wachten staat en hoe jullie het beste samen 
aan de slag kunnen gaan. Verdeel de vragen slim door gebruik te maken van ieders kennis en kunde en houd de tijd in 
de gaten.

•Schrijf onderaan elke pagina in het kadertje jullie teamnummer.

•Noteer de antwoorden in de daarvoor bedoelde kaders. Gekras of onleesbaarheid wordt niet in de beoordeling 
meegenomen. Ook een juist antwoord in een verkeerd vak is fout.

•Als een ABC-icoontje op de pagina staat, wordt er extra op de spelling gelet. Het icoontje geldt voor alle
antwoorden op die bladzijde.

•De digitale versie van dit vragenboekje is te vinden op www.balkumsekwis.nl om foto’s of elementen vergroot te zien.

•Denk ook aan het invullen van het evaluatieformulier op www.balkumsekwis.nl om ons feedback te geven en extra 
punten bij elkaar te schrapen voor jullie team. Invullen van het evaluatieformulier kan t/m 15 juli 2022.

•Eén exemplaar van het vragenboekje (ingebonden en op de juiste paginavolgorde) moet, samen met de andere 
gevraagde spullen, ingeleverd worden in de tas die eerder op de avond is uitgereikt. Dit kan tot 23.00 uur in Den 
Durpsherd. Later ingeleverde tassen tellen niet mee.

•Niets is verplicht (behalve op de veiligheid letten als jullie naar buiten gaan) en het plezier staat voorop!

20 maart 1917 - Eindelijk erkenning
Vandaag is een bijzondere dag. Niet alleen omdat ik vandaag mijn twaalfde verjaardag vier, maar ook omdat ik jou vandaag heb 
gekregen. Met dit verjaardagscadeau krijg ik eindelijk de bevestiging van wat ik zelf allang weet: ik ben een heel bijzondere bok. 
Waar andere bokken zich beperken tot het maken van bokkensprongen, hun kostje bij elkaar scharrelen en de rest van de dag 
relaxen, wil ik méér. Ik wil kennis opdoen, op ontdekkingsreis gaan en inzicht krijgen in hoe de wereld in elkaar zit. In mijn 
dagboek neem ik jullie mee op mijn zoektocht.

Vak leeg latenTeamnummer
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Ik woon bij een gezin met een mooi huis 
dicht tegen een bosrand en ken mijn plek. 
Een eigen hok met vers stro en soms mag 
ik aan de lijn de woonkamer en keuken 
bezoeken. Ben ik in de woonkamer, dan lig 
ik dicht bij de haard terwijl het gezin eet. In 
de keuken geniet ik van lekkere restjes die 
overblijven van het koken. Heeft het gezin 
iets te vieren dan mag ik deelnemen aan 
het feest. Het maakt niet uit wat mensen 
van me vinden, ik voel me hier echt thuis.

Hoewel ik me vaak een deel van “mijn” 
gezin voel, komt het ook regelmatig voor 
dat ik eenzaam en alleen achterblijf in de 
stal. Omdat ze weten dat ik daar een hekel 
aan heb, maken ze me met een lijn aan de 
muur vast, zodat ik niet zo gemakkelijk 
kan ontsnappen. 

De woonkamer en de keuken zijn voor 
mij, als onderdeel van “mijn” gezin, 
inmiddels bekend terrein. In de rest van de 
kamers ben ik ongewenst en ik wil daarom 
mijn avonturen in de andere kamers alleen 
aan jou toevertrouwen. Als het gezin niet 
thuis is, kan ik zorgeloos door het huis 
dwalen. Ik moet alleen oppassen voor 
sporen die ik achterlaat. Vanmiddag ging 
dat niet helemaal goed, toen ik me moest 
haasten om weg te komen uit de 
studeerkamer.

12 mei 1918 - “Mijn huis” (1)

Het was een warme zondag en het gezin 
vertrok al vroeg met een volle auto naar het 
strand. Nadat ik weer eens genoeg had van 
mijn stal en dorre hoek in de tuin en ik met 
een driedubbele knoop bleek te zijn 
vastgebonden, besloot ik mijn lijn door te 
bijten. Als de baas dit ziet, kan hij erg boos 
worden. Gelukkig vervangt hij de lijn niet 
door een ketting, dat gaat hem veel te ver. 
Het blijft meestal bij een strenge blik in zijn 
ogen die op mij overkomt als een zachte 
blik van vertrouwen en 'het komt wel goed 
jongen'. Als ik op mijn beurt weer blij begin 
te mekkeren, vertrekt hij met een tevreden 
gezicht alsof de boodschap is overgekomen.

Nadat ik de hele tuin had bekeken en de 
halve moestuin in mijn buik was verdwenen, 
besloot ik om voorzichtig het huis te 
betreden. Ik moest erg oppassen want ieder 
ongelukkig geluid kon mijn plan verraden. 
De baas en zijn gezin waren niet thuis, maar 
de buren hielden een stevig oogje in het 
zeil.

Ik ken het geheim van de achterdeur, de 
spleet onder de deur kun je handig 
gebruiken om hem op te tillen en langzaam 
te openen. Heel voorzichtig opende ik de 
deur en zette mijn twee voorpoten op de 
drempel. 
Gelukt, niemand te zien en zicht op 

nieuwe mogelijkheden. Door mijn 
neusgaten rook ik de vertrouwde zoete 
lucht die ik herkende uit de keuken. Ik 
tilde ook mijn achterpoten over de 
drempel. De keukendeur stond op een kier, 
zal ik een kijkje in de keuken nemen? Nee, 
laat ik dat maar niet doen. De keukendeur 
kraakt tijdens het openen en eigenlijk ligt 
die moestuin me best zwaar op de maag. 
De studeerkamer, dat is mijn doel voor 
vanmiddag en daar moet ik het maar bij 
laten. Ik sloop door de hal, het geluid van 
mijn poten op de grote stenen konden 
mijn aanwezigheid verraden.

De hal kon me niets nieuws meer tonen, 
links de openstaande keukendeur. 
Vervolgens de trap naar de zolder en 
uiteindelijk de drie deuren. De voordeur 
aan het einde van de hal, de deur naar de 
woonkamer rechts en links een onbekende 
deur. Die deur, dat is de deur waarachter de 
gasten verdwijnen als ik lekker voor de 
haard op mijn mat lig. Daar moet de 
studeerkamer zijn waarover de baas soms 
vertelt. Langzaam opende ik de deur en 
zette een stap naar voren. Ik draaide mijn 
kop van links naar rechts om de ruimte 
goed te bekijken. Is dit nu een 
studeerkamer? De muur had een rode 
warme kleur en een grote tafel met stoelen 
vulde de ruimte. Boven de tafel een mooie 
lamp en in de hoek een haard. De kasten 
tegen de muur stonden vol met het 
mooiste servies. Ik ken alleen mijn eigen 
voerbak en mag blij zijn dat mijn naam op 
de zijkant staat. 

Lees verder op 
de volgende 
pagina.

Teamnummer Vak leeg laten
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“Mijn huis” (2)

Vervelend dat de bok zo slecht namen kan onthouden als hij ligt te slapen. Hij heeft ook een aantal
voorwerpen die verwijzen naar de pater niet gezien tijdens zijn bezoek aan de studeerkamer. 
Helpen jullie hem om de volgende vragen te beantwoorden? 
Jullie kunnen daarbij gebruik maken van afbeeldingen van de studeerkamer op de volgende pagina. 

Op de vloer een duur tapijt waarvan 
de randen met zorg zijn afgewerkt. 
Niet te vergelijken met oude 
planken en stro.

Aan de andere kant van de kamer 
stond een deur halfopen. Ik besloot 
mijn onderzoek een nieuwe richting 
op te sturen, naar de open deur. Het 
zonlicht dat door de open deur 
scheen, bracht de warme kleuren 
van het tapijt tot leven. Ik draaide 
mijn kop en het zonlicht scheen vol 
op mijn snuit. 

Met knipperende ogen wierp ik een 
eerste blik de ruimte in. Mooie kasten 
tegen de muur, een groot bureau, een 
echt bankstel, een wereldbol, 
schilderijen, het paste allemaal in de 
kamer. De baas spreekt wel eens over 
het bureau in de studeerkamer. Zou 
dit dan de studeerkamer zijn? Ik kon 
mijn ogen niet geloven, het begin van 
een nieuw avontuur.

Terwijl ik de tijd nam om de kamer 
goed te bekijken, herkende ik steeds 
meer voorwerpen waarover de baas 
soms spreekt. Als ik honger heb en 
mijn eten komt in zicht, gaan alle

Teamnummer Vak leeg laten

remmen los. Gaat het gezin aan tafel 
dan reserveren ze eerst even een 
momentje voor de pater. En dit is 
hem, voor me hangt een mooie prent 
waar hij op staat. Het is jammer dat ik 
zijn naam vergeten ben, ik weet alleen 
nog dat hij de eerste van zijn soort in 
Nederland was. De baas vertelde dat 
aan zijn gezin terwijl ik me nog eens 
omdraaide voor de haard. Hij vertelde 
over het neefje van de pater dat 
trouwde met een echte Balkumse 
schone. De bruiloft vond plaats in 
Balkum en het bruidspaar onderhield 
een nauwe band met het dorp. Het 
geluid van een auto die met geweld op 
de oprit tot stilstand kwam, schudde 
me wakker. Snel, weg, weg, weg uit het 
huis. Ik wilde meer te weten komen 
over de pater en griste nog snel een 
foto van het bureau.

1. Op welke dag werd de pater geboren?

2. Op welke dag overleed de pater? 

3. Op welke dag werd de pater gewijd?

4. Welke landen bezocht hij tussen 1845 en 
1855? 

5. Wat is de volledige naam van de Balkumse schone die  
trouwde met het neefje van de pater?

6. Welke geneesheer was aanwezig tijdens de 
inzegening van het huwelijk?

7. Wat is het beroep van de bruidegom?

12-12-1807 

02-09-1865

17-03-1832

Amerika, Ierland en Groot-Brittannië

Anna Cornelia Maria Cikot

Christiaan Michael Antonius Hafkenscheid

Koopman 

8



“Mijn huis” (3)

Teamnummer Vak leeg laten

Op deze afbeelding is de naam van de pater te lezen, waarna de 

antwoorden op vragen te vinden zijn op internet. 

Deze afbeeldingen zijn 
ook op de website van de 
Balkumse Kwis te 
raadplegen.
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18 september 1921 - Droomwereld (1)
De studeerkamer is nu mijn favoriete ruimte in “mijn” huis. Wanneer ik ook maar de kans zie, glip ik uit mijn stal en trippel
ik voorzichtig het huis in, door de gang, door de kamer met het mooie servies naar de kast met al die boeken. Ik ben onderin 
de kast begonnen. Dan hoef ik geen rare bokkensprongen te maken, zoals ordinaire bokken. Ik heb tenslotte betere, 
verhevenere zaken om me mee bezig te houden. En vandaag was het weer genieten. Wat een spannende verhalen over 
interessante mensen en dieren! En die plaatjes! Ik moet steeds oppassen dat ik niet wegdroom en de tijd vergeet. Want ik 
moet wel zorgen dat ik ongezien terug kom in mijn stal. Vanavond herkauw ik in elk geval weer tevreden alle informatie die 
ik tot me heb genomen en droom ik over spannende avonturen en idyllische locaties.

Ik vang dromen en verzamel deze in potjes. De 
dromen blaas ik bij slapende kinderen naar binnen.

GVR (Grote 
Vriendelijke Reus)

Teamnummer

Op deze pagina zie je informatie en beelden uit de 
dromen van de bok.
Lees de omschrijving aan de linkerzijde en raad om 
welke personages uit kinderboeken het gaat.

Ik teken graag, maar schrijf nog liever in mijn 
dagboek. Hieraan kan ik al mijn blunders 
toevertrouwen. Eén van mijn beste vriendinnen 
heet Chloë.

Mijn vriend heet Timmie. Als het volle maan is, 
beleef ik spannende avonturen

Ik heb een lange witte baard en een rode muts. Ik 
ben zo klein dat ik in een muizenhol kan wonen.

Wij praten heel snel en gebruiken veel 
stopwoordjes. Wij passen op mensenkinderen in 
hun slaap.

Ik lijk op een dier en ik draag altijd een rood-wit 
gestreept t-shirt. Ik heb een huisdier.

Ik wil leraar worden en volg hiervoor een 
opleiding. Ik heb dus nog niet zoveel ervaring, 
maar mag wel invallen als stagiair op een 
basisschool. 

Als ik op zoek ben naar onderdak, helpt een duif 
mij dit te vinden. Op deze plek heb ik het erg naar 
mijn zin en maak veel vrienden.

Dolfje Weerwolfje

Pinkeltje

De Gorgels

Borre

Nikki Maxwell 
(Dagboek van een Muts)

Mees Kees

Pluk van de Petteflet Vak leeg laten
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Droomwereld (2)

Jip en Janneke 

spelen samen

Noem alle 12 karakters die te vinden zijn 
in de afbeelding die hier rechts staat. 

Noteer de antwoorden eronder. 

Bij welk verhaal van Jip en Janneke 
hoort het plaatje?

Jip en Janneke 

in de regen

Griezelige reus

Een taart met 

holletjes

1. Professor Zonnebloem (uit Kuifje)

2. Pink Panther

3. Douwe Dabbert

4. Lotje (uit Jan Jans en de Kinderen)

5. Flip (uit Jommeke)

6. Kwik Kwek of Kwak (uit Donald Duck)

7. Odie (uit Garfield)

8. Jolly Jumper (uit Lucky Luke)

9. Heroïx of Abraracourcix (uit Asterix

en Obelix)

10. Azraël (uit De Smurfen)

11. Govert Goudglans (uit Donald Duck)

12. Krimson (uit Suske en Wiske)

Teamnummer Vak leeg laten

Het kindje lijkt 

op een 

varkentje

Jip zit vast
Jip is een 

cowboy

Eitjes 

uitbroeden
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2 juli 1923 – Waterbok (1)
Soms is het zulk mooi weer, dat de studeerkamer me niet trekt. Dan zijn die rare bokkensprongen, waar andere jonge bokken zich 
mee onledig houden, toch zo gek nog niet. Een tijdje terug dartelde ik dus door Mirroi en Balkum, op zoek naar vermaak. En waar 
kon ik dat beter vinden dan in een speeltuin? Die toestellen zijn echt een bokkenwalhalla! Via de glijbaan met een spurt omhoog en 
dan zo snel mogelijk via de treden omlaag. Zo hoog mogelijk het klimtoestel in en balancerend over smalle balken weer omlaag. Ik
heb me uitstekend vermaakt! Maar dat heb ik geweten. Misschien heb ik wel wat te veel tijd doorgebracht in de studeerkamer en is
mijn conditie onder de maat. ’s Avonds lag ik uitgeput in mijn stal en vervolgens had ik twee dagen vreselijke spierpijn ook.

Waar kun je beter varen dan in Friesland? Misschien moet de bok dat 
ook eens proberen. Maar eerst gaat het erom welke naam, lengte en  
breedte bij welk symbool horen op deze en volgende pagina?

Naam: Ut en Thûs

Lengte: 19,90

Breedte: 3,71

Naam: It doarp Eastermar

Lengte: 19,69

Breedte: 3,82

Naam: Lytse Lies

Lengte: 18,83

Breedte: 3,51

Naam: Wylde Wytse

Lengte: 20,15

Breedte: 3,84

Naam: De Reuzen

Lengte: 16,96

Breedte: 3,55

Naam: Nooit Volmaakt

Lengte: 16,86

Breedte: 3,42

Vak leeg latenTeamnummer

Naam:  Zes gebroeders

Lengte: 20,47

Breedte: 3,69

Vandaag besloot ik het over een andere boeg te gooien. Altijd maar met mijn snuit in de boeken is natuurlijk niet verstandig, dus ik dacht dat een beetje 
lichaamsbeweging me goed zou doen. Met handdoek, zonnebril en een zak groentechips toog ik naar de Aa. Vol enthousiasme maakte ik een bommetje 
vanaf de brug. De rest van het verhaal laat zich raden. Die spierpijn na mijn klimavontuur stelde niets voor vergeleken met de ellende na deze badderpoging. 
Misschien moet ik een volgende keer proberen om op het water te drijven in plaats van erin te dobberen.
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Waterbok (2) 

Naam: De Jonge Jan

Lengte: 19,94

Breedte: 3,56

Naam: Eildert Sietze

Lengte: 19,48

Breedte: 3,63

Naam: Welvaart

Lengte: 17,09

Breedte: 3,58

Naam: Wâldwiif

Lengte: 20,25

Breedte: 3,52

Naam: Lemster Skûtsje

Lengte: 19,48

Breedte: 3,62

Naam: Súdwesthoek

Lengte: 19,48

Breedte: 3,87

Naam: Raerder Roek

Lengte: 20,52

Breedte: 3,60

Naam: Grutte Pier

Lengte: 19,80

Breedte: 4,02

Vak leeg latenTeamnummer
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31 oktober 1926 - Boekenbok
Mijn laatste belevenissen hebben mij ervan overtuigd dat boeken veruit te prefereren zijn boven de echte wereld. Ik pak dus mijn
oude gewoonte weer op en zodra ik er kans toe zie, huppel ik naar de studeerkamer. Daar ben ik nu systematisch de onderste 
planken aan het doorlezen, op zoek naar kennis en informatie over wat dan ook. Al die weetjes, ik ben er gek op! Feitjes, 
wetenswaardigheden en anekdotes zuig ik op als een spons.

Op de onderste 
planken vindt de 
bok vooral 
kinderboeken en 
ook allerlei puzzels 
voor kinderen. 
Wat is de 
oplossing van de 
rebus?

Mooie momenten beleef je met de Balkumse Kwis. 

Samenwerken, samen denken, samen doen.

Samen strijden voor de eer en eeuwige roem!
Teamnummer Vak leeg laten
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28 januari 1928 - Bokkenpruik (1) 
Regelmatig gaan mijn baas en zijn gezin samen rondom de tafel zitten en komen er allerlei spullen tevoorschijn. Speelborden, 
dobbelstenen, pionnen of kaarten, van alles gebruiken ze dan. Gezelschapsspellen noemen ze dat. Alleen jammer dat ze mij 
altijd op mijn kleed voor de haard laten liggen en mij niet mee laten doen. Zo deel ik toch niet echt in de gezelligheid.
Maar vandaag vond ik dat eigenlijk niet zo erg. Net als altijd was mijn baas heel fanatiek. Hij wil altijd per se winnen. Alleen
vandaag lukte dat blijkbaar niet en daar kon hij niet goed tegen. De avond eindigde toen hij het speelbord omkiepte op de vloer 
en vloekend en tierend de trap op liep. Misschien is Triominos toch niet zo’n leuk spel.

Triominos is een 
variant op het 
dominospel. Het 
wordt gespeeld met 
driehoekige stenen 
die de cijfers 0 tot 
en met 5 bevatten. 

Voor de Balkumse 
Kwis hebben we de 
spelregels een 
beetje aangepast, 
dus lees deze goed 
door voordat jullie 
beginnen. 

Veel speelplezier.

De spelregels: 

Het spel wordt gespeeld met 3 spelers. Knip de Triominos stenen op de volgende bladzijde uit. Elke speler neemt de stenen, 
zoals vermeld in de eerste tabel hieronder, “startstenen voor op de plank”, en zet deze op zijn/haar “plankje”. 

De omcirkelde punt van de steen (5-5-5) is de startpositie. Leg steeds één steen aan de reeds op tafel liggende steen/stenen. 
Houd er daarbij rekening mee dat de passende steen op je plankje met het hoogste puntenaantal het eerste aan de beurt is. Je 
volgt van hieruit dus de stenen met de klok mee naar de eerste aanlegmogelijkheid. De nummers van de aan elkaar sluitende 
stenen moeten gelijk zijn.

Speler 1 begint. De 5-5-5 steen ligt op tafel en is de beginsteen. 

Elke speler legt één steen aan in zijn beurt. Het puntentotaal van de drie getallen op de gelegde steen tellen als score mee. Kan 
een speler geen steen van zijn plankje aanleggen, dan mag hij de steen vermeld in de tweede tabel, “pakstenen” erbij pakken. 
Indien deze steen past legt hij die alsnog aan in het speelveld en trekt hiervoor 5 minpunten van het gelegde totaal af. De 
gelegde punten van de steen tellen als plus. Past de gepakte steen niet, dan noteer je 5 minpunten. Hierna mag de volgende 
speler. Per ronde mag je dus maximaal één steen uit de tabel ‘pakstenen’ pakken. Houd daarbij de volgorde van boven naar 
beneden aan.

De eerste speler die alle stenen van zijn plankje in het speelveld heeft gelegd is winnaar en krijgt 25 extra bonuspunten en de 
punten van de opgetelde getallen van de stenen die bij zijn medespelers nog op het plankje staan. De score van de medespelers
wordt verlaagd met het aantal punten van de stenen op hun plankje.

Je kunt bonuspunten verdienen door een brug (zie tekening 1) of een zeshoek (zie 
tekening 2) te leggen. Een brug is 20 punten extra en een zeshoek is 40 punten extra.

Tekening 1: brug= één zijde en Tekening 2: zeshoek= 2 zijden kloppen met elkaar
één punt kloppen met elkaar. en in totaal vormen de zes stenen een zeshoek Vak leeg latenTeamnummer
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Bokkenpruik  (2)  
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Bokkenpruik  (3) 

1.   Hoeveel punten heeft speler 2 na vier ronden?   
2.  Welke speler pakt als eerste een steen omdat de 

stenen op zijn plankje niet passen? 
3.  Welke speler gaat als eerste over de 50 punten 

heen? 
4.  In welke ronde is het spel uit? 
5.  Hoeveel punten heeft de speler behaald die het 

spel uit speelt?  
6.  Wie is de winnaar? 

A) speler 1   
B) speler 2   
C) speler 1 en 2   
D) speler 3    
E) speler 1 en 3   
F) speler 2 en 3  

7.  Wat is de score van de andere speler(s) (samen) 
na afloop van het spel? 
8.  Welke speler had het eerst aftrekpunten? 
9.  Teken het gelegde figuur dat na afloop van het 

spel is gelegd na in het raster op het 
antwoordformulier waarbij de omcirkelde 5 weer 
op twaalf uur ligt.

Je weet nu dat er stenen zijn met drie dezelfde 
cijfers op één steen, stenen met twee dezelfde 
cijfers en één afwijkend cijfer op één steen en 
stenen met drie verschillende cijfers op één steen. 

10. Hoeveel stenen zijn er met drie dezelfde cijfers? 
11.  Hoeveel stenen zijn er met twee dezelfde 

cijfers?
12. Hoeveel stenen zijn er met drie verschillende 

cijfers? 

29

2

3 

10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

9.

31

A 

133 

3

6

30

20 
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Tijdens zijn zoektocht heeft 
de bok heel wat voordeuren 
gezien. Hier zien jullie 11 
foto's van voordeuren en 
ramen van bekende 
gebouwen in Balkum en 
Mirroi. Noem de naam van 
het bedrijf, de stichting of de 
vereniging of de naam 
waaronder het gebouw 
bekend staat en plaats de 
antwoorden in de puzzel op 
de volgende pagina.
Bij het invullen van de puzzel 
laten jullie eventuele 
lidwoorden weg. Indien van 
toepassing schrijven jullie de 
woorden aan elkaar in de 
puzzel (zonder spatie) als het 
antwoord uit meerdere 
woorden bestaat. In het 
groene vakje bij de foto zien 
jullie het aantal letters waaruit 
het antwoord bestaat.
Alle woorden ingevuld? Vorm 
dan van de letters in de 
groene vakjes een woord.

12 juni 1930 – Achter de voordeur (1)
Inmiddels vertrouw ik jou al heel wat jaren mijn belevenissen en geheimen toe en bezoek ik zo vaak mogelijk het huis van 
“mijn” gezin. Alle kamers heb ik grondig geïnspecteerd en de boekenkast heb ik voor een groot deel doorgenomen. Alleen op 
de bovenste plank staan nog wat boeken die ik niet in mijn bokkenpoten heb gehad. Hoewel ik het op zich prima naar mijn 
zin heb bij “mijn” gezin, begin ik me toch wat beperkt te voelen. Leuke uitjes doen ze altijd zonder mij en het komt steeds 
vaker voor dat ze de hele dag weg blijven. Dat geeft me wel de gelegenheid om de studeerkamer verder te verkennen, maar ik 
weet niet of ik met alleen boekenwijsheid nog tevreden ben. Misschien wordt het tijd om mijn blik te verruimen.

Ik ga dus op zoek naar een andere plek om te wonen. Een plek waar ik niet een groot deel van mijn tijd aan een lijn doorbreng, 
maar waar ik de vrijheid heb om te gaan en staan waar ik wil. Het wordt tijd dat ik op eigen bokkenpoten ga staan en voor 
mijzelf zorg. Maar hoe vind ik een nieuwe plaats om te wonen? Ik wil toch eerst een kijkje achter de voordeur nemen, voordat 
ik zo’n grote stap zet.

8

5

11

8

14

10

5

3

9

8

13
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12 juni 1930 – Achter de voordeur  (2)

Z E L F S T A N D I G

3

Vak leeg latenTeamnummer
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2 maart 1933 - Geile bok (1)
Het is me zowaar gelukt om een nieuw huis te vinden. Een tijdje geleden, bij toeval, maar ik voel me er al helemaal thuis. Ik
woon nu in het mooie Mirroi en heb een groter en steviger hok dan eerst. Maar het belangrijkste is de zelfstandigheid. Niemand 
die me nog aan een lijn legt of me verbiedt om ergens heen te gaan. Wel moet ik huur betalen aan mijn hospita, maar dat doe 
ik in natura. En ik moet zeggen, dat is een groot genoegen. Sommige dingen moet je toch echt gewoon zelf ervaren, in plaats 
van erover te lezen in boeken. Dat geldt zeker voor het vrouwelijke geslacht en net als met al mijn andere interesses, stort ik mij 
daar nu vol overgave op.

Geiten worden al heel lang 
als huisdier gehouden. 
Wanneer waren de eerste?

1.  10.000 voor C.
2.   5.000 voor C.
3.  rond het jaar 0
4.      500 na C.

De bok was in zijn jonge jaren wijd 
en zijd bekend vanwege zijn viriliteit.
Er is zelfs over hem geschreven in 
het boek “Wiej wè bewaort diej
he’wè”, al lijkt de periode in de tijd 
niet helemaal te kloppen. De 
jongedames kwamen van heinde en 
verre om gebruik te maken van de 
diensten van de bok. Zo kon de bok het 
nuttige met het aangename verenigen.

1. Wat kostte het destijds om gebruik te 
maken van de diensten van de bok? 
2. Hoe heette de “hospita” van de bok? 
3. Wat zei ze als er in de winter dames 
aan de voordeur stonden?
.

Natuurlijk kijk ik met veel plezier terug op deze tijd. Ik kan me lang niet alle geiten herinneren die ik 
heb gebokt, maar er zaten toch wel een paar heel speciale bij. Echte rasgeiten waren dat. 
De foto’s heb ik bewaard en ingelijst en ik kijk er nog vaak met weemoed naar. 
Van welke rassen waren mijn tien favoriete geiten?

Een halve stuiver

Méijn Józzepe

Veur wordt nie gebokt, 
aachterum is ‘t kerremis

1.

2.

3.

Nubische geit

1.

Cashmere Poitevine geit

Teamnummer Vak leeg laten
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Geile bok (2)

Oberhasli geitPauwengeit / 

Prättigauer / Engadiner
Landgeit

Saanengeit /

Ned.witte geit
Vlaamse geit

Boerengeit

Rove geit

Teamnummer Vak leeg laten
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Want nestkasten, 
die hangen er veel 
in Balkum en 
Mirroi. Dat komt 
door de 
nestkastenactie 
waar de gemeente 
in de zomer van 
2019 mee kwam 
om de 
eikenprocessierups 
preventief te 
bestrijden.

3 mei 1937 - Tiny house (1)
Als ik heel eerlijk ben, begint mijn “werk” voor mijn hospita me aardig de keel uit te hangen. Al die geiten zijn best lief en ze 
mekkeren heel schattig, maar bij de meeste komt er vooral veel onzin uit dat aardige bekje. En laat ik nu een hele intelligente bok 
zijn, die graag een diepgaand gesprek voert. Terwijl die geiten alleen komen om een keer stevig van bil te gaan en dan weer 
vertrekken. Daarbij geven ze blijk van een totaal gebrek aan interesse en inhoud en eigenlijk knap ik daar enorm op af. Ik denk dat 
het tijd wordt om wederom naar een nieuw huis te zoeken. Was ik maar zo vrij én klein als de vogels, dan kon ik me gewoon een
mooi nestkastje toe-eigenen.

5 euro per goed uitgevoerde en goed opgehangen 

mezennestkast1.  Wat bood de gemeente aan bij deze 
actie?

6.  Hoeveel straten en buurten 
deden mee aan de actie ?

2.  Wat moesten bewoners in ruil daarvoor 
doen?

3.  Voor welke twee vogelsoorten waren de nestkasten bedoeld?

5.  Uit welke straat of buurt kwam het eerste 
idee voor de actie en wie was de bedenker?

7.  Exact hoeveel nestkasten zijn er in het kader 
van de actie opgehangen in de hele gemeente?

8.  Welke televisiezenders hebben in Balkum en 
Mirroi opnamen gemaakt over de nestkastenactie?

9.  Wat voor prijs was er te winnen 
in februari 2020 door mee te 
doen met de nestkastenactie?

10.  Waarop werden de deelnemers beoordeeld?

11.  Wie zaten er in de jury en 
namens welke organisaties?

zelf nestkasten ontwerpen, materiaal kopen, 

zagen/timmeren/schroeven en ophangen

Molenhoek, Hans Voets

Eerst tot 1 november 2019, wegens succes verlengd tot 1 december 2019

kool- en pimpelmezen

Meer dan 40 in de 

hele gemeente

1493

Omroep Brabant 

en SBS6

100 euro

samenwerking / creativiteit / functionaliteit

12.  Welke straat of buurt heeft deze 
prijs gewonnen?

13.  Met hoeveel procent 
waarvan heeft deze straat 
of buurt gewonnen?

Oud Laar

70% van het aantal opgehangen

nestkasten was bewoond

Teamnummer Vak leeg laten

Rita van de Wouw / Bint

Jos Heerkens / Kunstcommissie

Rien Peijenburg / 

Natuurgroep Gestel  

4.  Tot wanneer liep de 
actie? 
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Verbind de juiste straatnaam 
met de juiste nestkast met 
een rechte lijn.

Tiny house (2)

Teamnummer Vak leeg laten

Heikantsehoeve

Hooghei

Koesteeg

Loofaert

Molenhoek

Oud Laar

Oude Bosschebaan

Vorweg

Westakkers

Zandstraat
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8 augustus 1939 - Te hooi en te gras (1)
Ik heb het weer voor elkaar, een prachtig ruim hok en ook nog eens met enorme hoeveelheden hooi binnen handbereik. 
Eigenlijk is het een heel eenvoudig hok. Het bestaat uit een paal in het midden met een dak erop. Het mooie is, dat dak kan 
bewegen! Zo zit ik altijd lekker warm en droog. Een extra voordeel is dat ik nu geen hospita meer heb, maar echt eigen baas 
ben.

We kijken wat beter naar de nieuwe 
woning van de bok.
1. Wat voor soort hooibergen zien 
jullie op de foto’s op de volgende 
bladzijde?
2. Hoeveel van dit soort hooibergen 
stonden er voor de Tweede 
Wereldoorlog minimaal in en 
rondom Balkum en Mirroi (afgerond 
op een honderdtal)?
3. Hoe weten we dat zo zeker?
4. Wie hebben ervoor gezorgd dat 
deze soort hooibergen naar Balkum
en Mirroi kwamen en waar kwamen ze 
vandaan?
5. Welke twee acties vanuit de 
gemeente hebben er voor gezorgd dat 
oude hooibergen van deze soort zijn 
gerenoveerd?
6. En welke actie vanuit de gemeente 
was er voor nieuwe hooibergen van 
deze soort?
7. Aan welke zeven eisen moeten 
nieuwe hooibergen voldoen?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Parapluhooibergen, paraplu’s of éénroeders.

300.

Omdat bij de molestverzekering na de Tweede Wereldoorlog de 

materialen voor zo’n driehonderd parapluhooibergen zijn 

opgegeven.

De gebroeders Braam uit de Achterhoek.

1.  Tijdelijke stimuleringsregeling herstel paraplu hooibergen Sint-

Michielsgestel.

2.  De mogelijkheid de oppervlakte van de paraplu te laten 

uitzonderen van het aantal m2 aan bijgebouwen.

De mogelijkheid de oppervlakte van de paraplu te laten uitzonderen 

van het aantal m2 aan bebouwing bijgebouwen.

- Goothoogte niet meer dan 5 mtr.

- Bouwhoogte niet meer dan 8 mtr.

- In afwijking van de max. bouwhoogte de bouwhoogte met max. 

2mtr mag worden overschreden t.b.v. de paal.

- Max. opp niet meer dan 49m2.

- Aan- en uitbouwen zijn niet toegestaan.

- Max. bouwhoogte van de wanden max. 3 mtr.

- Tussen de wanden en goothoogte minimaal 2 mtr vrij van wanden 

en/of muren.
Vak leeg latenTeamnummer
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Te hooi en te gras (2)

Teamnummer Vak leeg laten

8. Als je kijkt naar de acties van vraag 5 en 6, welke van de onderstaande vier hooibergen hoort er niet bij? Kruis deze aan.

9. Als je kijkt naar de acties van vraag 5 en 6, welke van de onderstaande vier hooibergen hoort er dan niet bij? Kruis deze aan.

10. Als je kijkt naar de acties van vraag 5 en 6, welke van de onderstaande vier hooibergen hoort er dan niet bij? Kruis deze aan.
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19 februari 1950 - Is dit alles?  (1)
Het leven kabbelt rustig voort. Ik wandel door Mirroi en Balkum en omgeving, ik eet mijn hooi en lees wekelijks mijn krantje. 
Maar het begint weer te kriebelen. Ik hunker naar belevenissen, ervaringen en avonturen, maar vooral naar kennis! Ik wil me niet
verliezen in een gezapig en betekenisloos leven in deze omgeving, hoe goed het me hier ook bevalt. Maar waar kan ik heen? Ik 
zou naar ’s-Hertogenbosch kunnen gaan, maar ik denk dat ik ook daar snel uitgekeken ben. Misschien is Nederland wel te klein 
voor mij. Zeker in de winter bekruipt mij dit gevoel.

De bok is op zoek 
naar inspiratie, naar 
plaatsen waar hij 
naartoe kan. In het 
verhaal op de 
volgende bladzijde 
zijn 20 plaatsnamen 
verborgen op de 
manier zoals 
Deventer is verstopt 
in “Je had even terug 
moeten gaan”.

Als jullie een plaats 
hebben gevonden, 
schrijf die dan op een 
passende plaats in het 
diagram. 
Er komt een zin uit 
alle gele vakjes. 

Schrijf de oplossing 
duidelijk op de 
aangegeven plek. 

Voor extra punten 
moeten jullie de 
plaatsnamen in de 
tekst met een gele of 
groene arceerstift 
arceren. in de greep van de winter

Vak leeg latenTeamnummer
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Is dit alles?  (2)
We zijn op de wereld om mensen te helpen. In een winter toen ons land onder een wit dek lag, gebeurde het dat ik een nieuwe 
buur kreeg.
Arend was weduwnaar. Zijn slimme dochtertje heette Miep, maar hij noemde haar altijd Kleine Troel. In ons veengebied met 
grove en dampige graslanden pachtte Arend een weide van de landheer en veengrond was goedkoop in die tijd.
Oktober was mild en november ook, na Sinterklaas ging het vriezen en daarna sneeuwen. Alle burgers hadden met de vorst te 
kampen, maar voor de boeren zakte het leven agrarisch even in. Genoeg werk binnen, maar het land was bevroren.

We zijn op de wereld om mensen te helpen. In een winter toen ons land onder een wit dek lag, gebeurde het dat ik een nieuwe 
buur kreeg.
Arend was weduwnaar. Zijn slimme dochtertje heette Miep, maar hij noemde haar altijd Kleine Troel. In ons veengebied met 
grove en dampige graslanden pachtte Arend een weide van de landheer en veengrond was goedkoop in die tijd.
Oktober was mild en november ook, na Sinterklaas ging het vriezen en daarna sneeuwen. Alle burgers hadden met de vorst te 
kampen, maar voor de boeren zakte het leven agrarisch even in. Genoeg werk binnen, maar het land was bevroren.

Als ik op de morgen van kerst wat houtjes wil kloven, loeien de koeien van de buurman zo luid dat ik ga kijken. Op het erf tref ik het dochtertje in haar 
nachtpon. Ik vraag de Kleine Troel of Arends vee niet gevoerd is. Ze schudt haar hoofdje, weet niet waar hij is.
Ik loop om de boerderij en roep zijn naam, maar hoor niets. Dan zie ik het witte slootje. De hele breedte wordt door een houten kruiwagen ingenomen. 
Buurman heeft de sloot willen oversteken met een vracht bieten en ligt op het ijs. Ik heb Arend rechtop gezet onder een deken en de dokter gehaald.

Het is dertig jaar later. Ik snij wat hulsttakken in mijn tuin en kijk naar de oude boerderij van Arend. Hij is met pensioen. Zijn wei is nu een omheind 
hoveniersbedrijf. Ik hoor stemmen en zie hem aankomen met zijn kalme lome pas. Naast hem loopt zijn dochter, stijlvol en damesachtig. Ze hebben een 
nieuwtje. Binnen bij het vuur vertelt Arend dat zijn Kleine Troel burgemeester is geworden. Zoals altijd met kerst, praten ze over de winter van Arends val 
toen ik twee weken voor hen heb gezorgd en ik voel hoeveel plezier ik ze ermee gedaan heb.

Als ik op de morgen van kerst wat houtjes wil kloven, loeien de koeien van de buurman zo luid dat ik ga kijken. Op het erf tref ik het dochtertje in haar 
nachtpon. Ik vraag de Kleine Troel of Arends vee niet gevoerd is. Ze schudt haar hoofdje, weet niet waar hij is.
Ik loop om de boerderij en roep zijn naam, maar hoor niets. 
Dan zie ik het witte slootje. De hele breedte wordt door een houten kruiwagen ingenomen. Buurman heeft de sloot willen oversteken met een vracht 
bieten en ligt op het ijs. Ik heb Arend rechtop gezet onder een deken en de dokter gehaald.

Het is dertig jaar later. Ik snij wat hulsttakken in mijn tuin en kijk naar de oude boerderij van Arend. Hij is met pensioen. Zijn wei is nu een omheind 
hoveniersbedrijf. Ik hoor stemmen en zie hem aankomen met zijn kalme lome pas. Naast hem loopt zijn dochter, stijlvol en dames-achtig. Ze hebben een 
nieuwtje. Binnen bij het vuur vertelt Arend dat zijn Kleine Troel burgemeester is geworden. Zoals altijd met kerst, praten ze over de winter van Arends val 
toen ik twee weken voor hen heb gezorgd en ik voel hoeveel plezier ik ze ermee gedaan heb.

Vak leeg latenTeamnummer
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Hoeveel mensen zijn er over de hele wereld in 
2016 omgekomen bij een vliegtuigongeluk? 

A     tussen de 41  en  180

B      tussen de 181 en 399

C      tussen  de 400 en 650

D      meer dan 650

18 april 1953 - Verstekeling
Je gelooft het nooit, maar ik heb het gedaan! Tijdens mijn wandelingen door Mirroi en Balkum heb ik goed rondgekeken. Ik was 
op zoek naar mensen die op het punt stonden om op vakantie te gaan. Eergisteren was het zover, een stel laadde hun auto vol en 
ik ben stiekem in de kofferbak gekropen. Tijdens een moment van onoplettendheid op de parkeerplaats van Schiphol wist ik er 
weer uit te springen en zette ik koers naar de vliegtuigen. Het bleek heel eenvoudig te zijn om met de bagage mee het ruim in te
gaan en nu ben ik in New York, de Big Apple!

Het ene jaar zijn er meer dodelijke slachtoffers van 
vliegtuigrampen in de burgerluchtvaart dan het 
andere jaar. Hoeveel waren dat er per jaar 
gemiddeld over de periode 2007-2017?  
A      1203

B        844

C        448

D        396

Bij turbulentie valt het vliegtuig in 
een luchtzak. Is dat waar of niet?

A      waar

B       niet waar

Als in het vliegtuig een raampje kapot 
zou gaan of de deur vliegt open, wordt 
de dichtst bij zittende passagier naar 
buiten gezogen, als hij of zij niet in de 
gordel vast zit. Hoe vaak gebeurt dat?

A     nooit

B      zeer geringe mogelijkheid

C      geringe mogelijkheid

D      grote mogelijkheid

E       altijd
Als de druk in een vliegtuig wegvalt, wordt het 
ademen moeilijker omdat de lucht ijler wordt. 
Hierdoor kun je flauw vallen. Mondkapjes zorgen 
ervoor dat mensen in zo’n situatie niet flauwvallen. 
Op welke hoogte kun je weer gewoon ademen in 
een vliegtuig en kom je weer bij, mocht je toch 
flauw gevallen zijn?

A     1,5  kilometer hoogte

B      3,5 kilometer hoogte

C      5,5 kilometer hoogte

D      7,5 kilometer hoogte

Een vliegtuig kan gewoon 
doorvliegen op één motor. Is dat waar 
of niet?

A     waar

B      niet waar

De bok is zomaar in een vliegtuig 
gesprongen. Maar zou hij dat ook hebben 
gedaan als hij de uitzending van Aircrash
Investigations van 13 februari 2017 had 
gezien? Of is het onzinnig om vliegangst te 
hebben? Omcirkel steeds het juiste antwoord 
op de vragen hieronder.

Vak leeg latenTeamnummer
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10 april 1965 - Bereisde bok
Vanaf het moment dat het me is gelukt om New York te bereiken, gingen alle remmen los! De wereld lag aan mijn 
bokkenpoten! Geen stad zo ver weg of ik kon hem bezoeken! Ik had geen tijd meer voor bespiegelingen en mijmeringen, ik 
ging de wijde wereld in! Euforisch genoot ik volop van alle bezienswaardigheden, winkels en attracties. Het was en is nog 
steeds fantastisch om nu in het echt te zien waarover ik vroeger alleen maar las in de boeken in de studeerkamer van “mijn” 
gezin. Wat lijkt dat nu ver weg. Maar ik ben nog lang niet klaar met het ontdekken van de wereld!

Al kan ik wel stellen dat ik inmiddels een bereisde bok ben. Veel wereldsteden heb ik intussen bezocht. Ik ben erg handig 
geworden in het aan boord komen van vliegtuigen, treinen, bussen en soms zelfs taxi’s. Het lastigst vond ik de metro. 
Vooral het ontcijferen van die metrokaart kostte me aardig wat hoofdbrekens. Maar zelfs dat is me uiteindelijk gelukt. Een 
slimme bok staat voor niets!

Vak leeg latenTeamnummer

Hieronder zien jullie twee beschrijvingen van een metroreis door de bok, aan de hand van tickets die hij bij thuiskomst nog 
terugvond. In welke twee steden was de bok en waar in elke stad stapte hij uit?
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19 oktober 1969 - Heimwee 
Ik had het niet verwacht, maar het is toch gebeurd. Geleidelijk aan gingen mijn 
gedachten steeds vaker terug naar Mirroi en Balkum en naar “mijn” gezin waar ik 
het eerste deel van mijn leven zo comfortabel heb doorgebracht. Na alle sensatie 
en verwikkelingen in al die verre landen, verlang ik terug naar de rust en eenvoud 
van mijn oude leven. Het is tijd om terug te keren. Dat wil ik wél doen op een 
manier die past bij een bok van mijn kaliber. Voor de laatste keer ga ik reizen als 
verstekeling en deze keer op een luxe cruiseschip, dat mij naar de haven van 
Rotterdam moet brengen.

1. Wat is de naam van het schip dat hierbij 
een belangrijke rol speelde?

De Berlicum

Vak leeg latenTeamnummer

5. Wat overkwam deze schepen bij aankomst 
in de haven van hun laatste zeereis?

4. Welk ander schip was hierbij betrokken?

2. Wat voor een type schip was het?

3. Wie was de kapitein van het schip?

In beslag genomen

Frans Bremer

De Eensgezindheid

Een fluitschip

Ook ons dorp wordt in verband gebracht met 
de rijke Nederlandse scheepvaarthistorie.
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7 februari 1970 - Met hangende bokkenpootjes
Ik ben weer thuis! Volgens plan ben ik op een uitermate comfortabel en van alle gemakken voorzien enorm schip afgemeerd in 
Rotterdam. Vanaf daar was het laatste stuk voor mij nu natuurlijk een peulenschil. Wat minder eenvoudig was, was om aan te 
kloppen bij het huis van “mijn” gezin. Wat zouden ze zeggen? Zouden ze het me kwalijk nemen dat ik al die jaren geleden met de 
noorderzon vertrokken ben? En zou ik weer bij ze mogen komen wonen, bij voorkeur zonder weer elke keer aan de lijn gelegd te 
worden?
Ik had me helemaal geen zorgen hoeven maken. Na een bescheiden klopje van mijn bokkenpoot op de voordeur hoorde ik wat 
gestommel en uiteindelijk deed mijn baas open. Wat was hij oud geworden! En wat was hij veranderd! Huilend viel hij me om de 
hals en nam me meteen mee naar de woonkamer. Daar vertelde hij zijn verhaal. Het begon eigenlijk al op 28 januari 1928. Hij had 
altijd al slecht tegen zijn verlies gekund, maar daarna werd het van kwaad tot erger. Het kwam zover dat zijn vrouw geen spelletjes 
meer met hem wilde doen en ook niet meer met hem samen wilde wonen. Ook zijn kinderen keerden hem de rug toe en nu 
woonde hij eenzaam en alleen in het grote huis. Ik werd dus met open armen ontvangen.

Teamnummer Vak leeg laten

Jullie worden ook met open armen 
ontvangen voor de geheime opdracht.



Kom met twee personen om 20.00 uur 
naar Den Durpsherd.



Advies: een brede algemene kennis en 
stressbestendigheid zijn een pré.



Neem een leesbril mee 
als je deze nodig hebt.

Beide personen dienen een polsbandje te 
dragen. Deze zitten in de tas. Zonder 
polsbandje is deelname niet mogelijk. 



Let bij aankomst op waar de ingang is 
en kom op tijd.
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Deze opdracht is niet geschikt voor mensen met: 
epileptische aanvallen   hoogtevrees   een zwakke maag   claustrofobie   kleurenblindheid



6 juni 1975 - Warm welkom (1)
Nu ik weer een tijdje thuis ben, hebben de baas en ik een prettige routine ontwikkeld. We doen veel samen en hij betrekt me 
overal bij. Ik heb het gevoel dat hij me eindelijk op waarde schat en dat ik de behandeling krijg die een geniale bok als ik 
verdient. Ik hoef nu niet meer stiekem in het huis rond te kijken zoals vroeger. De baas vindt het juist leuk om samen met mij 
herinneringen op te halen en vandaag zijn we daarom samen naar de zolder geweest. Allerlei oude troep van “mijn” gezin lag 
er, maar er was ook een doos van mij, waarvan ik het bestaan niet kende. Daarin zat een heel geheimzinnig boekje, met 
allemaal codes en vage foto’s erin. Ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Welk verhaal vertelt dit boekje en van wie is
het geweest? En wat heeft het met mij te maken?

Op de volgende pagina zien jullie zeven puzzels, die 
leiden tot zeven tussenoplossingen in de vorm van 
woorden, zinnen en data. 
Deze zeven tussenoplossingen leiden jullie naar de 
naam van de eigenaar van het boekje. Noteer de zeven 
tussenoplossingen (de volgorde maakt niet uit) en de 
naam van de eigenaar van het boekje.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

De naam van de eigenaar van het 
boekje is: 

Arnold van de Wal = Nolleke van Geleen

Mookerheide

Barbara

30 januari 1749

Brandbrieven

Bokkenrijders

Ga naar dropbox.com en typ de 

volgende link achter com. Typ ervoor

Isidoor

TIP: 
Gebruik de hints die we her en der in het vragenboekje hebben gezet. Er is één 
hint per puzzel.

Nog meer hints nodig?  Je kunt nog zeven extra hints (één per puzzel) krijgen. 
Hoe? Dat staat ergens in het kwisboek.

Teamnummer Vak leeg laten
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Warm welkom (2)

Teamnummer Vak leeg laten

Talk to yourself like you would to someone you love.

True forgiveness is when you can say, ‘Thank you fort hat experience.”
Beauty is not in the face; beauty is a light in the heart.
We lose ourselves in the things we love. We find ourselves

there, too.

The Earth is a fine place and worth fighting for.

Lead from the back – and let others believe
they are in front.

If we were meant to stay in one place, we’d
have roots instead of feet. 
What we know is a drop, what we don’t know is 

an ocean.

Beauty is the illumination of your soul.

It’s not joy that makes us grateful; it is gratitude

that makes us joyful.

We need to remember that circumstances don’t
make a person, they reveal a person.
The invariable mark of wisdom is to see

the miraculous in the common.

Friends are medicine for a wounded heart and

vitamins for a hopeful soul.

●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○

●○ ○○ ●● ●○ ○○ ●● ○○

○○ ○○ ●○ ○○ ○○ ●○ ○○

Mg  tggx jxuvhud vatz ius  kt  zev jk burmktjk rotq ginzkx ius.

/s/9zu2dq2ou52xpxa/bkxnggrhuqyhbaqyqk.pdf?dl=0

Zev kxbuux: https://www.
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9789402123982
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9789054921813

9789029086912

9789402122503

9789029533423

9789047202165

9789044631821

9789089247193

9789035103115

9789402181241

9789462371439
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12 december 1984 - Samen naar muziek luisteren (1)
Meestal zitten de baas en ik ‘s avonds gezellig samen voor de buis. Met de haard aan, een drankje en een bakje groentechips erbij 
is het helemaal compleet. Waar we naar kijken, wisselt per avond. Ik geef de voorkeur aan informatieve documentaires en de 
betere talkshows, maar de baas wil ook vaak naar voetbalwedstrijden kijken. Ik blijf dat toch een beetje raar vinden, mannen die
als jonge bokken over een grasveld rennen, achter een bal aan. Sommige bezigheden van de mensen zal ik wel nooit helemaal 
begrijpen.

Wat ik ook niet begrijp, is dat er zo nodig gezinsuitbreiding moest komen. De baas heeft een nieuw huisdier aangeschaft: een 
goudvis. De hele dag zwemt hij rond in zijn kom en kijkt naar ons. ’s Morgens krijgt hij eten en dan begint het rond zwemmen 
weer. Het lijkt me vreselijk, zo’n leeg en doelloos bestaan. En wat voegt deze vis toe aan mijn gezelschap voor mijn baas? Heeft
hij aan mij dan niet genoeg? Gelukkig is onze nieuwe huisgenoot de goudvis er nog niet in geslaagd om mijn positie in het 
huishouden te ondermijnen. De baas en ik doen alles samen en de goudvis kijkt toe vanuit zijn kom. Vandaag vroeg ik me af of 
hij in die bak met water ook kan horen wat er om hem heen gebeurt. Wij luisterden samen naar muziek. Uiteraard valt mijn 
keuze dan op de meest exquise klassieke werken. Vooral muziek van Beethoven kan ik bijzonder waarderen.

1. Op veel plaatsen in de 
wereld zijn voor 
Beethoven 
standbeelden opgericht. 
Logisch, want hij wordt 
met Bach en Mozart 
gerekend tot de 
allergrootsten onder de 
componisten. In welke 
plaatsen staan deze 
standbeelden?

2. Beethoven schreef negen symfonieën. Opmerkelijk genoeg waren en nog meer 
componisten die precies negen symfonieën schreven. Noem er 10.

3. Welke componist schreef de meeste (klassieke) symfonieën en hoeveel waren dat er?

4. Ook het getal 7 speelt een rol bij Beethoven. Wat 
componeerde Beethoven 
precies 7 stuks?

5a. Behalve 7 en 9 heeft ook 8 iets van doen met 
Beethoven. Wat zijn er 8 van Beethoven?
5b. Wat was Beethoven in deze 8?
5c. Hoe heette de familie van deze Beethoven?

New York (Central Park)Mechelen

Arnold, Dvorak, Mahler, Mennin, Persichetti,  

Saeverund, Sessions, Spohr, Vaughn-Williams,

Wellesz

Johann Melchior Molter - 169 symfonieën

Variaties op God save The King

5a. Films

5b. Sint-bernard hond

5c. Newton

Vak leeg latenTeamnummer
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Samen naar muziek luisteren  (2)

6a. Welke Nederlandse schrijver had in zijn tent een buste van Beethoven staan?
6b. Waar stond die tent?

7. Hieronder staan 3 fragmenten van de beroemdste composities van 
Ludwig van Beethoven. Welke composities zijn dit?

6a. Jan Wolkers

6b. Rottumerplaat

7a. Mondscheinsonate

7b. 5e symfonie - deel 2

7c. Für Elise

7a. 7b. 7c.

Vak leeg latenTeamnummer

Op het vernieuwde Mercuriusplein 
zijn in de goten onderstaande 
Balkumse beren aangebracht. Maar 
waar in de goot lag deze Balkumse 
berenfamilie vóórdat het 
vernieuwde plein een feit was? Geef 
op onderstaande  plattegrond zo 
duidelijk mogelijk de plek aan.
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15 maart 1986 - Politiek geneuzel
Waar ik minder affiniteit mee heb, is politiek. Die urenlange, doodsaaie 
verhandelingen, telkens onderbroken door onzinnige interrupties, mij kan het niet 
boeien. Volgens mij willen al die politici maar één ding: zichzelf zo veel mogelijk 
horen praten en zo lang mogelijk aan het woord zijn. Als er een onderwerp op de 
politieke agenda staat waarin de baas is geïnteresseerd, trek ik me vaak discreet even 
terug. Alleen als het over veeteelt gaat, spits ik stiekem toch mijn bokkenoren.

1. Wie was, na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021, het eerste kamerlid 
dat uit de Tweede Kamer verdween?

2. Stapte het kamerlid van de vorige vraag zelfstandig op of werd hij weggestuurd?

3. Het bleef rommelen in de Tweede Kamer. Drie personen stapten uit één partij. 
Om welke partij gaat het en geef de namen van deze drie personen?

4. Wie was de oudste van deze drie personen?

5. Hoeveel partijen deden er mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021?

6. Ongetwijfeld kennen jullie nog het kabinet Balkenende. Welk kabinet 
Balkenende kende de kortste formatie?

7. Onder welke kieskring vielen Balkum en Mirroi tijdens de Kamerverkiezingen 
2021?

8. Op 19 maart 2016 werd Peter Raaijmakers uit Den Dungen gekozen als raadslid 
van Sint-Michielsgestel. Hij was toen het jongste raadslid van Nederland. 
Waarom werd hij door een partijgenoot vervangen in het begin van de 
raadsperiode?

9. In 2020 beleefde de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel een dramatisch 
moment. Het haalde de landelijke pers. Wat was er gebeurd?

10. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Als hij niet aanwezig kan 
zijn, wordt hij vervangen door de vice-voorzitter. Wie is de vice-voorzitter van 
de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel?

11. Op hoeveel partijen konden de inwoners van Balkum en Mirroi in 2021 
stemmen?

1. Sidney Smeets

2. Stapte zelf op

3. Wybren van Haga

Olaf Ephraim 

Hans Smolders

F.V.D.

4. Hans Smolders

5. 37

6. Balkenende III

7. Kieskring 18 ‘s-Hertogenbosch

8. Hij was nog geen 18 jaar oud

9. Een raadslid werd in zijn huis om het 

leven gebracht.

10. Frans Den Otter (De Gestelse Coalitie)

11. 31
Vak leeg latenTeamnummer

Hopelijk hebben jullie je de laatste tijd wat meer in de politiek verdiept dan de bok.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

36



25 juli 1989 – Samen een ijsje eten
Wat is er lekkerder en leuker dan gezellig samen een ijsje eten? Als het lekker weer is, zoals vandaag, stelt de baas dat vaak voor. En 
daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen! Ik probeer graag elke keer een ander ijsje. Al die soorten, kleuren, vormen en smaken, ik
kan er geen genoeg van krijgen. Maar ik merk wel dat ik met mijn specifieke voorkeur voor plantaardig voedsel toch sorbetijs het
allerlekkerst is.

Zomer

We hopen dat jullie Facebook goed in de gaten gehouden 
hebben en ook samen op pad zijn geweest, om onze 
hoofdsponsoren te bezoeken. Als jullie dat vanavond nog 
moeten doen, kost dat kwistijd. Hebben jullie het verschil 
ontdekt tussen hoofdsponsoren en ‘gewone’ sponsoren? Als 
het goed is, hebben jullie op vijf locaties ijsjes gevonden en 
het getal erop genoteerd. Als je deze getallen omzet in 
letters, kun je met de letters een woord vormen. Wat is dat 
woord?

Wie herkent dit voorwerp dat in 
de vorige eeuw werd gebruikt?

1. Wat is het?
2. Door wie werd het gebruikt?
3. Waarvoor werd het gebruikt?

Lantaarn

De postbode

Bijschijnen om 

naam en adres te 

kunnen lezen

Teamnummer Vak leeg laten
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10 februari 1990 - Een vreselijk verlies
Ik ben intens verdrietig. De baas is er niet meer. Hij ging even weg om boodschappen te doen, maar kwam niet meer terug. Hij 
is plotseling in elkaar gezakt in de supermarkt, met het half gevulde boodschappenmandje nog in zijn handen. Een hartstilstand. 
Natuurlijk was hij al op leeftijd, maar hij was nog vitaal en het was nooit bij me opgekomen dat zoiets als dit kon gebeuren.
Nu sta ik er helemaal alleen voor, met alleen de goudvis als gezelschap. Aan de ene kant is dit wat ik altijd heb gewild: volledige 
vrijheid en eigen keuzes kunnen maken, terwijl ik woon in het huis dat ik altijd heb gekend en waar ik me thuis voel. De baas
wist dit en heeft alles aan mij nagelaten. Maar het is wel een wrange nalatenschap zonder zijn gezelschap.

Teamnummer Vak leeg laten

Hoewel de bok zich nu heel alleen voelt, zijn er in Balkum en Mirroi meer dan genoeg 
mogelijkheden om samen met anderen iets te ondernemen. Eén van de plekken waar dat kan, is 

Dorpshuis de Moerkoal. 
Daar kunnen jullie vanavond extra hints krijgen voor de vraag met de zeven puzzels. Jullie kunnen 

ze daar ophalen tussen 21.00 en 21.30 uur tegen inlevering van een polsbandje uit de kwistas.
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De bok is een groot fan van de 
televisieprogramma’s van VT 
Wonen. Uit seizoen 14 heeft hij 
allerlei ideeën gehaald waar hij 
eventueel zelf mee aan de slag zou 
willen. Maar hij is een beetje 
besluiteloos en heeft ze een tijdje 
laten liggen. En nu weet hij niet 
meer welk onderdeel uit welke 
aflevering komt en wordt het een 
hele zoektocht waar hij alles kan 
terugvinden. Willen jullie hem 
helpen? 
Vul bij elk item in uit welke 
aflevering het komt. Er is een item 
dat in twee afleveringen voorkomt.

7 april 1992 - Een nieuwe richting in (1)
Nu het huis echt van mij is, begin ik na te denken over de inrichting. Op zich ben ik daar heel tevreden over. Ik heb fijne plekken 
om te zitten in mijn studeerkamer en woonkamer, zowel om te werken als te ontspannen. De eetkamer biedt ruimte om gezellig 
te eten. Ik heb een heerlijk zacht bed en een functionele keuken en badkamer. Maar soms besluipt me het gevoel dat het 
misschien toch allemaal wat gedateerd is. Ik ga zelf al heel wat jaartjes mee en dat geldt ook voor het interieur van het huis, dat 
sinds mijn jonge jaren onveranderd is. Een update, of misschien zelfs een metamorfose zou aan de orde kunnen zijn. Zodat ik 
weer echt verliefd word op mijn huis.

Vak leeg latenTeamnummer

7

1 + 6

8

54

2

1

3

Waar worden al deze spullen verkocht?

Eijerkamp
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Een nieuwe richting in (2)

Vak leeg latenTeamnummer

Wat de bok echt zou helpen is een 
moodboard van 30 x 40 cm voor de 
herinrichting van zijn woonkamer.

Natuurlijk moet het wel een 
harmonieus en samenhangend geheel 

worden. 

Lever jullie moodboard, voorzien van jullie 
teamnummer en teamnaam, in de tas mee in en zet 
op de achterkant van het moodboard de treffende 

omschrijving.

Als we zo eens naar de producten kijken, die de bok uit de VT Wonen interieurs heeft uitgekozen, 
is het eigenlijk maar een allegaartje. En in combinatie met de spullen in zijn huis waar hij echt geen 
afstand van kan doen, wordt het helemaal een ratjetoe. De bok zou beter wat hulp kunnen vragen, 
maar hij vindt het onzin om aan zulke moderne fratsen veel geld uit te geven. 

We stellen daarom voor dat jullie de 
bok gaan helpen en dan wel op de 

ouderwetse manier. 

Dus net als vroeger echt knippen en 
plakken (en niet digitaal). 

Daarin wil hij in elk geval een 
passende lamp, een leuke poef en een 

comfortabel kussen terug zien. 
Ook een mooie groene plant in zo’n 

gezellige mand wil hij hebben. 

En omdat hij altijd zo weg is van de manier 
waarop de VT Wonen stylisten hun creaties 

omschrijven, wil hij ook zo’n mooie 
combinatie van termen en stijlen die het 

moodboard treffend omschrijft.
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23 juni 1995 - Inbusbok
Als je dingen wil veranderen in je huis, kom je tegenwoordig onvermijdelijk terecht bij de Ikea. Ook ik heb me laten verleiden 
tot de aanschaf van een aantal nieuwe interieurattributen daar. Waar ik alleen niet op had gerekend, is dat ik ze nog zelf in
elkaar moest zetten. Ik heb er een paar dagen tegenaan zitten hikken, maar vanmorgen ben ik er toch maar aan begonnen. Zo 
moeilijk kan het niet zijn voor een intelligente bok zoals ik, dacht ik nog. Inmiddels zijn we uren verder en heb ik aardig de 
bokkenpruik op. Wat een ellende is dat! Ik begin te denken dat mijn oude meubels er eigenlijk nog best mee door kunnen.

Stenstorp

Tornviken

Lätt

Billy boekenkast

Ställ

Godmorgon Vak leeg latenTeamnummer

A.

F.

D.

C.

E.

B.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Wat zijn de namen van deze meubels van 
een bekende Zweedse meubelgigant?
.
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2 augustus 1998 - Culinair bokkenvoer
Als bok volg ik uiteraard een volledig vegetarisch dieet. Vlees, gevogelte en vis zijn aan mij niet besteed, want ik eet toch zeker 
geen andere dieren op! Ook van geitenkaas en geitenmelk ben ik geen voorstander. Geitenmelk heb ik als jong bokje al genoeg 
gedronken. Het nadeel van vegetarisch eten is dat je minder mogelijk-
heden voor afwisseling hebt. Of misschien ligt dat aan mij, want een 
keukenprins ben ik bepaald niet. Over het algemeen beperk ik me tot 
het maken van een groene salade, waarbij ik wel oplet dat ik voldoende
groente en eiwitten binnen krijg. Maar soms heb ik toch zin om me 
wat meer uit te sloven en echt iets lekkers te koken. Vandaag is het me 
gelukt om iets samen te stellen waarover ik erg content ben.

Teamnummer

Wat heeft de bok gegeten als 
hij al de hiernaast vermelde 
ingrediënten heeft gebruikt in 
zijn maaltijd, daarbij één van de 
ingrediënten even in de oven 
heeft gebakken en daarna, 
weliswaar een beetje kort door 
de bocht, maar toch, alles bij 
elkaar heeft gegooid in een 
mooie schaal en bij voorkeur 
nog een half uurtje heeft laten 
staan voordat hij aanviel?

Panzanella of 

Italiaanse 

broodsalade

una piccola cipolla rossa

dornán basil úr

bors és só

mogna tomater

oliwa z oliwek z pierwszego
tloczenia

niekol’ko sto gramov starého
chleba

muhtemelen izgara biber veya
kabak

punainen tai volkoviinietikka

possible a pinch of Caster Sugar

una mitad o un diente de ajo

Italiaans

Iers

Hongaars

Zweeds

Pools

Slovaaks

Turks

Fins

Engels

In het midden staan tien 
ingrediënten genoemd. In 
welke taal wordt elk ingrediënt 
weergegeven? Noteer dit in de 
vakjes ernaast.

Vak leeg laten

Spaans
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19 oktober 2002 – Bok Ross (1)
Al vele jaren schrijf ik mijn gedachten, beschouwingen en hersenspinsels op. Wat je misschien niet weet, is dat mijn 
schrijverskwaliteiten verder gaan dan dat. Mijn allerdiepste zielenroerselen deel ik zelfs niet met jou, die bewaar ik voor in mijn 
gedichten. Recent  heb ik mijn grenzen verlegd en heb de schilderskwast opgepakt. Dat is ingegeven door mijn voortdurende wens 
om het interieur van mijn huis te verfraaien. Daar hangen diverse oude en bijzondere schilderijen, waar ik nog steeds met veel 
plezier naar kijk. Ook mag ik graag musea bezoeken. Nu ik wat ouder wordt, gaat mijn voorkeur uit naar schilderijen uit voorbije
tijden, met herkenbare afbeeldingen. Voor in mijn eigen huis ben ik nog op zoek naar een nieuw pronkstuk voor in mijn 
woonkamer.

Door welk zelfportret heeft de bok 
zich laten inspireren bij het maken van 
zijn eerste schilderij?

Vincent van Gogh

Vak leeg latenTeamnummer

De bok is best tevreden over zijn prestaties tot nu toe. Na zijn eerste poging, een 
zelfportret, heeft hij regelmatig een nieuw item uit Balkum of Mirroi vereeuwigd. 
Natuurlijk kon hij het niet laten om bij elk kunstwerk ook een gedicht te schrijven 
en het allemaal op Facebook te zetten. De schilderijen en gedichten zijn ook terug 
te vinden op de website van de Balkumse Kwis.

Om ervoor te zorgen dat zijn 
schilderijen voldoende aandacht 
krijgen en dat zijn gedichten 
nauwgezet gelezen worden, 
hebben we er een puzzel van 
gemaakt. Elk schilderij en het 
bijbehorende gedicht leveren 
samen één woord op. Dat 
woord zetten jullie in het 
overzicht op de volgende 
pagina. Gebruik de volgorde 
waarin de bok de schilderijen en 
gedichten op Facebook heeft 
gezet. Om jullie te helpen, 
hebben we de locaties waar de 
bok heeft geschilderd bij 
benadering aangegeven op de 
kaart hiernaast. Als jullie alles 
goed doen, komt in de groene 
vakjes een woord te staan.

Wat is dat woord?
Kunstminnaar
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Bok Ross (2)

Vak leeg latenTeamnummer

Hoewel de bok blij is met zijn vorderingen als 
kunstschilder, vindt hij zijn creaties nog niet goed genoeg 
om in zijn woonkamer op te hangen. Op internet zag hij 
de mogelijkheid om een museumstuk heel groot te laten 
afdrukken, maar hij zoekt toch iets originelers. En hij wil 
graag dat jullie hem daarbij gaan helpen.

Maak een foto waarop een oud meesterwerk door jullie is 
nagemaakt. Omdat de foto in groot formaat in de 
woonkamer van de bok moet komen hangen, zijn er wel 
wat eisen:

• De foto moet horizontaal zijn genomen.
• Er moet minimaal één persoon uit jullie team op staan.
• Het is geen abstract schilderij.
• Een afdruk van het originele schilderij moet een plekje 

krijgen in de foto, net als jullie teamnummer.
• Een ludieke, creatieve invulling wordt gewaardeerd!

De foto sturen jullie vóór 22.30 uur naar 
info@balkumsekwis.nl. Zorg dat in het onderwerp van de 

mail staat: ‘Groepsfoto’ en jullie teamnummer.
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6 maart 2005 - Een luisterend oor
Je zou het misschien op het eerste gezicht niet zeggen, maar in de afgelopen jaren heb ik mijn huis voorzien van allerlei meer 
en minder moderne hulpmiddelen. Ook als bok wil ik wel een beetje een luxe leven. Het nadeel van al die foefjes is alleen dat
ze geluid maken. En ik heb natuurlijk heel gevoelige oren.

Koffiezetapp. / Senseo

WC doorspoelen

Electrisch rolgordijn gaat omlaag

Schuifpui openen

Robotstofzuiger

Stromend water (in emmer)

Afzuigkap aanzetten

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Quooker

(Regen)douche

Rolhor/rolgordijn omlaag

Oven

Wasmachine start

Actifry / Airfryer

Printer

Hakmolen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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12 juli 2010 - Een eindje kuieren
Ik mag tegenwoordig graag een ommetje maken om de bokkenpoten te strekken. En 
wat is er dan mooier dan in en rondom Mirroi en Balkum te kuieren? Het wandel-
knooppuntennetwerk vind ik dan ook een geweldige vinding. Elke keer weer kan ik een 
nieuwe route maken in mijn vertrouwde omgeving.

Teamnummer Vak leeg laten

Ook in Balkum en Mirroi wordt wel eens 
kattenkwaad uitgehaald. Van deze vijf 
wandelknooppunten hebben onverlaten de 
nummers onleesbaar gemaakt. De bok hoopt 
dat jullie hem kunnen helpen om toch zijn 
dagelijkse rondje te kunnen maken.

1. Welke nummers hebben deze 
wandelknooppunten? Zet ze in 
chronologische volgorde, te beginnen 
bij de laagste.

2. Welke andere wandelknooppunten 
zijn nodig om deze vijf met elkaar te 
verbinden? Noem de nummers, weer 
in chronologische volgorde, nu te 
beginnen bij de hoogste.

3. Als jullie deze wandelknooppunten 
op de kortste manier met elkaar 
verbinden in een rondwandeling en 
jullie lopen die één keer, hoeveel 
kilometer hebben jullie dan afgelegd 
(met één cijfer achter de komma)?

2,  25,  27,  29,  31

33  (32 is ook goed), 28,  26,  3,  1

8,1 km

1.

2.

3.
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17 januari 2015 - Glossy
Het was weer een uitmuntende dag. Steeds ben ik, net als zoveel inwoners van Mirroi en Balkum, opgetogen 
als er weer nieuwe BaMi verschijnt. En dat was vandaag het geval. Snel nam ik hem mee naar mijn fijnste stoel 
en las hem van A tot Z. En daar heb ik weer zo enorm van genoten!

Dit is een blanco tekstvak. Deze kun je eventueel
gebruiken om de vragen gewoon op de 
achtergrond te plaatsen zonder kader.

Om nog eens na te 
genieten van al die 
prachtige boekwerkjes, 
hebben we een speurtocht 
door oude BaMi’s bedacht. 
We geven aan waar jullie 
naar moeten zoeken: BaMi
X, bladzijde Y, Regel Z, 
zoveelste woord in de 
regel en zoveelste letter 
van dat woord. De letters 
die jullie zo vinden, 
vormen samen een woord. 
Bij het bepalen van de 
letters zijn titel, auteur en 
inleiding niet 
meegenomen.

Bokkenpruik

Vak leeg latenTeamnummer
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18 februari 2021 - Hoogstandjes  (1)  
Het voordeel van ouder worden is dat je steeds meer de rust hebt om ’s morgens langzaam op te starten en te beginnen met 
het uitgebreid doornemen van de krant. Soms is dat echt de moeite waard. Dan lees je bijvoorbeeld over een kunstroof, die 
echt geniaal in elkaar lijkt te zitten. Of over innovaties waarbij we ons een paar jaar geleden nog helemaal niets konden 
voorstellen. Door het lezen van zulke artikelen komen er allerlei beelden uit mijn verleden naar boven borrelen. Want altijd 
al waren er (voor dat moment) hoogstandjes uit de geschiedenis die de mensen wakker schudden en soms nog jaren 
bezighouden.

Omcirkel het juiste antwoord bij de meerkeuze vragen.
1. Wat is de correcte naam voor de Marslander? 

A. Pereverance
B. Perseverancer
C. Perseverance
D. Pereverancer

2. Op welke datum landde de Marslander op Mars?

3. Welke afstand heeft de Marslander vanaf de aarde afgelegd?
A. ca. 496 miljoen kilometer
B.  ca. 498 miljoen kilometer
C. ca. 500 miljoen kilometer
D. ca. 502 miljoen kilometer

4. Hoe heet het stukje grond waar de Marslander geland is?

18 februari 2021

De bok hoeft niet zo nodig meer de ruimte in. Maar NASA, ESA, 
astrologiebiologen, sterrenkundigen en nog veel meer mensen over de 
hele wereld zijn euforisch over de perfecte landing in 2021 van de 
Marslander op Mars. En wat er daarna allemaal nog gebeurde verliep 
eveneens precies volgens het draaiboek.

Jezero (-krater)

Het hoogstandje van vandaag is de landing op Mars. Ik herinner me de eerste mens op de maan in 1969 nog als gisteren. Dat vond ik heel bijzonder en 
nachtenlang heb ik gedroomd dat mijn bokkenpotten als eerste het maanoppervlak zouden beroeren. Nu lijkt de maan wel om de hoek en kun je ook 
al ruimtetoerist worden. Mijn portemonnee laat dat niet toe en eerlijk gezegd vind ik het ook wel veel gedoe op mijn oude dag. 

5. Hoeveel procent kooldioxide zit er op Mars in de atmosfeer?
A. tussen de 60% en 70%
B. tussen de 70% en 80%
C. tussen de 80% en 90%
D. tussen de 90% en 100%

6. De Marslander kan monsters verzamelen. Wanneer is momenteel 
de verwachting dat de monsters terug op aarde komen?

A. tussen 2026 en 2028
B. tussen 2028 en 2030
C. tussen 2030 en 2032
D. tussen 2032 en 2034

7. Wat weegt de robotjeep die op Mars op verkenning gaat in kilo’s?

8. Als extra hoogstandje bevat de Marslander ook een 
drone/helikopter. Wat fotografeerde deze drone als eerste?

1000 kilo

Zijn eigen schaduw

Teamnummer Vak leeg laten
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Hoogstandjes  (2) 

9. Deze afbeeldingen zijn allemaal ruimtevaartuigen naar Mars. Geef hun juiste benaming en lanceerdatum.

10. Hier staat een afbeelding van de Marslander. De Marslander is uitgevoerd met drieëntwintig camera’s en zeven 
wetenschappelijke instrumenten. Geef op de tekening duidelijk aan waar onderstaande items zich bevinden. 
Doe dat op dezelfde manier als nr.1 rupsband.
1.  rupsband
2. meet chemische samenstelling 

van gesteente
3. grondboor
4. zendt data naar aarde
5. weerstation
6. grondradar
7. kan tot 7 meter ver samenstelling 

van de bodem vaststellen
8. detecteert organische verbindingen
9. maakt zuurstof van CO2

Viking 1

20-08-1975

Vak leeg latenTeamnummer

Mars Observer

25-09-1992

In Sight

05-05-2018
Mariner 4

28-11-1964
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4 juli 2021 - Turbobok 
Waar ik nu nog steeds weleens van droom, is om op topsnelheid over 
het circuit van Zandvoort te racen. Tijdens mijn reizen heb ik veel 
gedaan en uitgeprobeerd, maar dat nog nooit. Ik weet ook niet of ik 
met mijn bokkenpoten het stuur van zo’n supersnelle bolide wel in 
bedwang kan houden. Ik beperk me dus tot het vol bewondering 
kijken naar de overwinningen van Max Verstappen.

Jullie zien hier een aantal helmen die gedragen werden in seizoen 2020-2021 bij een 
momenteel zeer populaire sport, waar ook de bok graag naar kijkt. Van wie zijn deze helmen? 
Gebruik bij het antwoord de drie letterige codes zoals die gehanteerd worden door het 
internationaal overkoepelende orgaan.

MSC

HAM

GIO

MAZ

RIC

OCO

STR

RAI

NOR

TSU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

VER

LEC

ALO

GAS

VET

BOT

RUS

LAT

SAI

PER

Vak leeg latenTeamnummer
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Is het jullie gelukt om één of 
meer van onze 25 Happy Stones 
te vinden? Noteer dan hier de 
code(s) op de onderkant van de 
Happy Stone(s)en stop de steen 
of stenen in de tas.

6 juni 2022 - Guilty pleasure
Ik had het nooit gedacht, maar op mijn oude dag ga ik toch nog rare dingen doen. Ik 
durf het bijna niet te vertellen, maar ik word er immens gelukkig van als ik een Happy 
Stone vind. Ik neem ze ook altijd mee naar huis en koester mijn groeiende verzameling 
op een geheim plekje. Natuurlijk vind ik steentjes beschilderen en verstoppen maar 
platvloers vermaak voor het gepeupel, maar stiekem is het natuurlijk hartstikke leuk als je 
ergens zo’n juweeltje ziet liggen.

Vak leeg latenTeamnummer
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8 juli 2022– Ego (1)  
Vandaag is het eindelijk zover. Bijna 105 jaar van mijn leven wordt openbaar gemaakt door de publicatie van mijn dagboek. 
Enerzijds vervult mij dit met trots, dat ook mijn dagboek de moeite waard is om gedeeld te worden met de wereld. Anderzijds 
is het ook spannend om mijn grootste geheimen, diepste wensen en belangwekkende ervaringen met iedereen te 
delen. Hoogstwaarschijnlijk werpt dit dagboek een heel ander licht op mij als Mirroise Bok. En wat betekent dat voor de 
toekomst? Hoe moet ik verder, nu iedereen zoveel over mij weet? Ik denk dat het zal moeten blijken. Het voelt een beetje als 
het bommetje in de Aa in mijn jonge jaren, maar hopelijk loopt dit beter af.

Hoe oud is het buukske van de bok?

In welke Nederlandse stad kwam de 
bok bij zijn terugkeer aan?

Waar heeft de bok een hekel aan?

Hoe vaak verscheen het krantje wat 
de Bok graag leest?

Hoe oud is de bok?

Teamnummer Vak leeg laten

De bok heeft veel tijd besteed aan het 
schrijven van zijn dagboek. We willen er 
daarom zeker van zijn dat het goed 
gelezen wordt. We hebben een aantal 
vragen opgesteld. Daarop willen we niet 
alleen het antwoord, maar ook de datum 
en titel van het dagboekfragment of de 
dagboekfragmenten waarin het antwoord 
te vinden is.

117 jaar (2022-1905)

20-03-1917

Eindelijk erkenning

1x per week

19-02-1950
Is dit alles?

Alleen achterblijven in 

de stal

12-05-1918
Mijn huis

Rotterdam

19-10-1969
Heimwee  

105 jaar (2022-2017)

20-03-1917

Eindelijk erkenning

Waar eindigde het speelbord nadat 
de baas van de bok boos werd?

Op de vloer

28-01-1928
Bokkenpruik

Wat was de eerste vliegbestemming 
van de bok?

New York

18-04-1953
Verstekeling
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Ego  (2)

Wat noemt de bok een bokken 
walhalla?

Hoe heet de lievelingscomponist 
van de bok?

Welk geheim van de achterdeur 
kent de bok?

Wat is de favoriete snack van de 
bok?

Teamnummer Vak leeg laten

Op welke 3 plekken heeft de bok 
tijdens zijn verblijf in Balkum en 
Mirroi gewoond?

Speeltuin / 

speeltoestellen

02-07-1923
Waterbok

Beethoven

12-12-1984

Samen naar muziek 
luisteren

Spleet onder de deur

05-02-1919
“Mijn huis”

Groentechips

12-12-1984 Samen naar 

muziek luisteren en/of 
02-07-1923 Waterbok

3.

Bij gezin met huis 

tegen de bosrand

12-05-1918

Mijn huis

2. Hok in Mirroi bij 

hospita

02-03-1933

Geile bok

Hok met paal

08-08-1939

Te hooi en te gras

1.
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