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LEES ONDERSTAANDE INFORMATIE GOED DOOR VOORDAT U AAN DE KWIS BEGINT

WANNEER WORDT EEN ANTWOORD GOED GEREKEND?
Simpel: als het antwoord goed is. Daarnaast gelden de volgende geboden:
• Vul de antwoorden in in de grijze kaders van dit vragenboekje.
• Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.
• Spel correct. Als dit symbool         bij het antwoord vermeld staat, letten wij zeer scherp op spelling.
  Fout gespeld = antwoord fout.

IS ER DIT JAAR WEER EEN WEGSTREEPCATEGORIE?
Ja! Net als vorig jaar werken we dit jaar met een ‘wegstreepcategorie’. De punten van die categorie tellen niet 
mee voor de einduitslag. Je mag als team zelf kiezen welke categorie je wegstreept, behalve de geheime 
proef. Deze mag dit jaar niet weggestreept worden! Geef de categorie aan op de voorzijde van dit boekje. 
Let op: als je géén wegstreepcategorie invult, dan doen wij het… en dan kiezen wij de categorie waarin jouw 
team de meeste punten heeft gescoord!

IS ER DIT JAAR OOK WEER EEN GEHEIME OPDRACHT?
Jazeker. Categorie 10 is weer een geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht één lid van het 
team naar basisschool Het Molenveld sturen. Dat teamlid:
• Moet op tijd aanwezig zijn. Te laat aanwezig = 0 punten.
• Moet echt in zijn eentje komen!
• Moet één rode, één blauwe, één groene en één zwarte pen bij zich hebben.
• Is na ongeveer een uurtje weer klaar met de opdracht.

Lees goed de informatie bij categorie 10. We vertellen natuurlijk nog niet wat de opdracht is. 
Tip: Stuur een knappe kop!

HÉ, IK ZIE ALLEMAAL GEKLEURDE ELASTIEKJES EN KOFFIEPADS IN MIJN ENVELOP ZITTEN…
De elastiekjes horen bij vraag 9.02 en waren de rage van 2014! De Bergse Kwis 2014 kan daarom niet 
achterblijven...  De koffiepads horen bij vraag 9.04. We wensen u een smakelijk bakkie toe!

KAN IK GEWOON BIJ DE EERSTE VRAAG BEGINNEN?
Let op: er zit in categorie 9 één tijdgebonden vraag! 
Plan deze goed in om punten te kunnen scoren.

MOETEN WE WEER OP PAD?
Uiteraard zijn er ook dit jaar weer verschillende vragen waarvoor u de deur uit moet. Overbodig om te zeggen 
wellicht, maar we doen het toch: houdt u te allen tijde aan de verkeersregels en geldende fatsoensnomen. 
En zoals een groot Bergse filosoof altijd zei: “glaasje op, laat je rijden!”.

HOE EN WANNEER MOET HET VRAGENBOEKJE WEER WORDEN INGELEVERD?
Stop de armbandjes (zie vraag 9.02) en het vragenboekje in de envelop. 
Lever deze envelop in in gemeenschapshuis De Berchplaets, tussen 23:00 uur en 23:30 uur. 
Alleen de teams die hun envelop tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd, dingen mee naar de prijzen.

IK BEN ALTIJD MOEILIJK MET TIJDEN EN ZO…
Mocht je twijfelen over de juiste tijd: op TV Berghem loopt een klok. Deze klok is leidend.

WANNEER WEET IK OF MIJN TEAM HEEFT GEWONNEN?
Op zaterdagavond 17 januari 2015 wordt de uitslag van De Bergse Kwis 2014 bekend gemaakt.
Op die avond worden ook de prijzen uitgereikt.

ABC

Hoe... hoe... hoe ging het ook alweer
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Vrienden van De Bergse Kwis 2014

Architectuur
Ontwerp / Bouwkundig tekenwerk / Visualisaties
Nieuwbouw / Aanbouw

www.jvdarchitectuur.nl



4

Blauw bloed

PECH IN LECH1.02

17 februari 2012: Terwijl Berghem zich opmaakt voor 
carnaval, raakt in het koninklijke Lech prins Friso bedolven 
onder een dikke pak sneeuw. Precies 541 dagen later komt 
hij te overlijden aan de gevolgen van dit ongeluk. Het is al 
enige tijd geleden dat een familielid van het huis Oranje-
Nassau ter aarde is besteld. Dit was het geval bij Friso, 
maar is ook bij andere Oranjes gebeurd. 
Wat is de voor- en achternaam van zijn directe voorganger? 

ABC

VAN JE FAMILIE MOET JE HET HEBBEN1.03

Dat er sprake is van inteelt binnen Europese koninklijke 
families is bij veel mensen bekend. Vaak wordt van een 
troonopvolger verwacht dat je trouwt met iemand van adel, 
ook al ben je familie van elkaar. Op de foto’s staan twee 
Europese royals. Geef precies aan wat hun familierelatie is.

ONDER DE LEUKE HOED1.01

Prinses Beatrix stond erom bekend tijdens Prinsjesdag altijd goed voor de dag te komen met een bijzondere 
hoed op. De dag erna werd haar hoed in de media vaak uitgebreid besproken. Je ziet hier vier foto’s van 
bewindsvrouwen die eveneens op Prinsjesdag een bijzondere hoed droegen. 
Noteer de voor- en achternaam van elke vrouw op de foto.

B

A

D

C

ABC

ABC

ABC

ABC

A B DC

Kathleen Ferrier 

Marianne van Oranje-Nassau

Zij zijn achterneven van elkaar

Krista van Velzen 

Afke Schaart Attje Kuiken
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Blauw bloed

MAAGDELIJK WIT1.06

De grote dag! Als een kroonprins of -prinses gaat trouwen, dan wordt deze dag breed uitgelicht in alle 
media. Natuurlijk is iedereen benieuwd naar dé jurk. De Europese dames op de foto’s hebben hiervoor 
aangeklopt bij voor hen vertrouwde ontwerpers. We zijn op zoek naar vijf verschillende ontwerpers. 
Geef bij elke jurk aan wat de voor- en achternaam van de desbetreffende ontwerper is.

B

C

A

E

D

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

A B C D E

KONINKLIJKE PLATTELANDS JONGEREN1.04

De KPJ heeft een aantal Bergse prinsen geleverd. Ook internationale hoogheden zijn actief met de sport die 
bij de KPJ hoort. Welke Europese hoogheid beoefende deze sport op hoog niveau, alvorens hij prins werd?  

ABC

KONINGINNEDAAAG 1.05

Tijdens haar ambtstermijn als koningin heeft Beatrix vanaf 1981 op zestig verschillende plaatsen in het land 
Koninginnedag gevierd. Er is één gemeente die zij, in haar functie van koningin, tijdens koninginnedag twee 
keer heeft bezocht. Welke gemeente is dit? 

ABC

BALKONSCÈNE1.07

4 september 1948: Koningin Wilhelmina draagt haar troon over aan haar dochter Juliana. Tijdens de balkon-
scène wordt het volk door de altijd enthousiaste Wilhelmina toegesproken. Warme woorden voor haar 
geliefde dochter. Echter, de laatste woorden van Wilhelmina zijn niet goed verstaanbaar. 
Wat is de reden voor deze onverstaanbaarheid?

Iqaki Urdangarin / Iñaki Urdangarin  

Den Haag 

Uffe Frank Giorgio Armani 

Sarah Burton Elie Saab

Valentino Garavani

Haar gebit valt er half uit (tijdens ‘leve de koningin’)
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Blauw bloed

OUW PRINSKES1.08

De mannen op deze foto’s zijn ooit jeugdprins van het Knollenrijk geweest. Door het bekleden van deze ere-
functie is het carnavalsbloed harder gaan stromen. Zij zijn allemaal lid van een andere carnavalsvereniging. 
Geef bij elke man aan van welke carnavalsvereniging hij op dit moment lid is. 

B

B

C

C

A

A

E

D

D

ABC

ABC

ABC

ABC

A B DC E

VORSTELIJK OPTREKJE1.10

Mensen die blauw bloed door hun aderen hebben stromen, wonen er vaak vorstelijk bij. 
Geef bij elk optrekje aan welke vorst er woont. Noteer de voor- en achternaam.

BOURBON DE PARME1.09

Prinses Irene zag af van eventuele troonopvolging door te trouwen met de Rooms-Katholieke Carlos Hugo 
de Bourbon de Parme. Achteraf gezien was dit niet nodig geweest, aangezien het huwelijk is gestrand. 
De kinderen van Carlos Hugo en Irene zijn het geloof in het huwelijk echter niet verloren en traden allen in 
het huwelijksbootje. Welk kind van Carlos Hugo en Irene is als laatste getrouwd? Noteer de voornaam.

ABC

A CB D

Geen carnavalsvereniging CV ‘t Kumt nie zo nauw

CV Krek nie gek CV de Stunters 

CV Goei Spul 

Jaime

Willem -Alexander van Oranje-Nassau van Amsberg

Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah

Hans Adam II Dimitri van Gaal
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Drie boefjes zitten samen in café De Merx in Berghem. Dick is de baas van het stel. Lard is de rechterhand 
van Dick. Frank is het domme boefje. Dick en Lard hebben allebei één biertje gedronken en Frank heeft één 
warme chocomel met slagroom gedronken. Het stel wacht tot Perry (de eigenaar van café De Merx) niet 
kijkt en lopen snel uit het café zonder te betalen. Als Perry ze bij de deur tegenhoudt, slaat Dick Perry in zijn 
gezicht. Hierdoor loopt Perry een blauw oog op. Dick rent vervolgens hard weg. Frank en Lard volgen. 
Al lopend komt het stel bij de Jumbo aan. De Jumbo is gesloten. Lard pakt een steen en gooit deze ruw 
door de ruit van de Jumbo. De steen gaat er dwars doorheen en de ruit ligt aan diggelen. Ze rennen snel 
weg. Frank rent in al zijn haast per ongeluk tegen het reclamebord van Murats Place aan. Het bord valt 
kapot. Frank zegt tegen Dick: ‘Ow wee als we gepakt worden Dick, dan doe ik je iets!!’ Frank pakt meteen 
zijn telefoon en plaatst een tweetbericht op internet. Hierin staat: ‘Dick kleedt zich in het weekend als vrouw.’ 
Ook plaatst Frank een foto van Dick bij deze tweet. Frank weet dat dit niet waar is, maar plaatst deze 
tweet toch op internet. Later komen de jongens aan op het schoolplein van basisschool Het Molenveld in 
Berghem. Ze klimmen over het hek en rennen het schoolplein op, terwijl ze daar niets te zoeken hebben. 
Ze verschuilen zich achter het klimrek. Hier worden zij opgepakt door de politie. Eenmaal aangekomen op 
het politiebureau worden ze alle drie in de cel gezet. Het tijdstip van aanhouding van het drietal is 22.30 uur.

 Welke TWEE strafbare feiten plegen Dick, Lard, en Frank alle drie? 
 Noteer alleen de artikelnummers.

 Welke strafbaar feit pleegt alleen Dick? 
 Noteer alleen het artikelnummer.

 Welke strafbaar feit pleegt alleen Lard? 
 Noteer alleen het artikelnummer.

 Welke strafbare feit pleegt alleen Frank? 
 Noteer alleen het artikelnummer.

 Hoe laat moet de politie volgens het wetboek 
 van Strafvordering Dick, Lard, en Frank uiterlijk 
 vrijlaten wanneer een verlenging niet aan de orde is?

Criminaliteit 

WITTE GIJ DE WET OF WÈ!2.01

B

C

A

E

D

A

B

C

D

E

In de hoogtijdagen van het Medellínkartel van Pablo Escobar, werd 
elk jaar voor ongeveer 1 biljoen dollar aan biljetten vernietigd door 
ratten! Dat was echter niet de enige opvallende kostenpost in zijn 
boekhouding. Elke maand had hij nog een andere opvallende 
kostenpost van ongeveer 2500 dollar. 
Waar gaf hij dit bedrag aan uit?

EEN DRUG BAASJE…2.02

300

424

461 en 310

13:30

262

Elastiekjes (om al zijn geld bij elkaar te houden)
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Omschrijving: Deze drug draagt de naam van een dier. Het effect van deze drug is net zo verwoestend als 
de beet van het desbetreffende dier.

Lees de omschrijving. Naar welke drug zijn we op zoek?

Het is eind december en de meeste van jullie denken nu niet aan lekker tuinieren. Toch is Kees nog steeds 
druk bezig in zijn tuin. Hij kan een aardig zakcentje bijverdienen met zijn moestuintje. Kees maakt namelijk 
gebruik van Moeder Natuur bij het vervaardigen van drugs. Geef bij elke afbeelding aan of Kees het gewas 
wel of niet kan gebruiken voor het vervaardigen van drugs die worden genoemd in de Opiumwet.

Criminaliteit 

BEESTACHTIG!

GROENE VINGERS

2.03

2.04

Op 31 maart 1952 werd deze ‘crimineel’ nog veroordeeld. In 2014 is iedereen het erover eens dat deze 
Engelsman een echte held was en ging hij alsnog vrijuit! Geef de voor- en achternaam van deze ‘crimineel’.

ABC

KNAPPE KOP2.05

Krokodil

Niet                (katoen)

Niet                                    (lavendel) Wel                                (bolpapaver)

Wel                (hennep) Niet                     (thee)

Alan Turing
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A

B

C

D

Op deze afbeeldingen zie je vier belangrijke historische gebeurtenissen. 
Noteer bij elke afbeelding zo precies mogelijk om welke gebeurtenis het gaat.

Criminaliteit 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN2.06

A B

C D

De man op de foto werd dit jaar opgepakt door de politie, maar is vooral bekend 
geworden door zijn looks. Geef de voor- en achternaam van deze man.

ABC

HEERLIJK BOEFJE!!2.08

Bekijk de afbeeldingen. Naar welke veelvoorkomende 
Engelse term in de criminaliteit zijn we op zoek?

WIE ZAL HET ZIJN…?2.07

ABCJohn Doe

Kristallnacht, nacht van 9 op 10 november 1938 / nacht van het gebroken glas

D-Day, bestorming van het strand in Normandië op 6 juni 1944

Het tekenen van het Verdrag van Versailles in de spiegelzaal

Tiananmem-protest op het Plein van de Hemelse Vrede

Jeremy Meeks
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Dat niet alle criminelen een stoppelbaardje hebben en een 
gestreept pak dragen, mag duidelijk zijn. De keurige oplichter  
hiernaast op de foto, kreeg het zelfs voor elkaar dat een be-
paald soort beleggingsfraude naar hem werd vernoemd. 
Geef de voor- en achternaam van deze man.

Tegenover elke held staat een slechterik. 
Geef bij elke afbeelding de naam van de slechterik,  zoals deze in de (teken)film of serie wordt genoemd!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Criminaliteit 

WITTE BOORDEN CRIMINALITEIT

DE SLECHTERIK VAN HET VERHAAL…

2.09

2.10

A B

D

G H I J

E

C

F

Charles Ponzi

Queen Bavmorda (Willow) Jabba the hutt (Star Wars)

Percy Wetmore (The Green Mile)

Eye of Sauron (Lord of the rings)

Tweeg (teddy Ruxpin)

Oddjob (James Bond)

Dr. Evil (Austin Powers)

Joffrey Baratheon (Game of Thrones)

Bromsnor (Swiebertje)

Krulos (Dino riders)
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In welke straten vind je deze opmerkelijke huisnummers?

Staat dit huis in Berghem?! Jazeker!  
Wat is het postadres van dit woonhuis?
Noteer de straat en het huisnummer.

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Buiten categorie

OP ZOEK NAAR EEN NUMMERTJE...

IN BERGHEM STAAT EEN HUIS

3.01

3.02

Korenstraat

Gersthof Mgr. Bekkersstraat

Irenelaan

Zevenbergseweg 52
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Zoek het beeld van de vioolspelende vrouw. Wanneer je het beeld gevonden hebt, kijk dan op het 
fietsbewegwijzeringbord dat vlak naast dit beeld staat. Daarop staat een aantal fietsafstanden aangegeven. 
Hoeveel kilometer is het volgens dit fietsbewegwijzeringbord naar Nijmegen?

Op de foto zie je een verzameling palen. Op eenzelfde manier staan er nog drie andere groepen palen in de 
buurt van deze verzameling. Hoeveel palen staan er in alle vier de groepen samen?

Zie nevenstaande foto. Op de plaats van het vraag-
teken staat een voornaam geschreven.
Hoe luidt deze voornaam?

Soms lijkt het net de Efteling, zomaar een 
lavenhuisje in Berghem. Waar vind je dit feeëriek 
verschijnsel? Noteer de straat en het huisnummer.

Buiten categorie

DE VIOOL SPELENDE VROUW

PAALTJES TELLEN

SPEELTEGELTJES

BERGSE EFTELING?

3.03

3.06

3.04

3.05

ABC

ABC

?

173

25 (kilometer)

Merlijn

Korte Heistraat 3B
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Bekijk deze twee kunstwerken. Waar in Berghem vind je deze kunstwerken? 
Noteer de straat en het huisnummer.

Op bordjes staat aangegeven vanaf hoe laat het rustig 
moet zijn op deze locatie. 
Vanaf hoe laat moet het vandaag rustig zijn? 
Noteer de digitale tijd.

Bekijk de foto. Waar in Berghem hangt deze muurversiering? 
Noteer de straat en het huisnummer.

Bekijk de foto. 
In welke straat in Berghem ligt deze wegversperring?

Buiten categorie

KUNSTWERKEN

RUSTIG AAN HÈ

MUURVERSIERING

WEGVERSPERRING 

3.07

3.08

3.09

3.10

ABCABC

ABC

ABCNieuwe Heistraat

Waatselaarstraat 3

23.00 uur (het is weekend)

Ploeg 16 Mgr. Bekkersstraat 1c
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Best wel ingewikkeld

ZO OUD?!4.01

‘Hoe oud is uw zoon?’ vroeg de treinconducteur. Twan antwoordde:
Mijn zoon is vijf keer zo oud als mijn dochter, en mijn vrouw is vijf keer zo oud als mijn zoon. Ik ben twee 
keer zo oud als mijn vrouw. Terwijl oma, die zo oud is als wij allemaal bij elkaar, vandaag haar 
éénentachtigste verjaardag viert. Hoe oud is de zoon?

GE KUNT D’R OP REKENEN4.02

Verdeel de getallen 1 t/m 12 over de vakjes, zodat niet verticaal, niet horizontaal en niet diagonaal 
twee opeenvolgende getallen naast elkaar staan. De even getallen moeten in de oranje vakjes 
komen te staan.

Enkele vakjes in dit vierkant van vijf bij vijf zijn geel gemarkeerd. Kun jij de getallen 1 t/m 25 op een 
manier verdelen, zodat zowel de sommen van de horizontale en verticale lijnen als van de 
hoofddiagonalen gelijk zijn, en in de gele hokjes alleen oneven getallen staan?

1 
 

Naam van de vraag:  
Je kunt er op rekenen 
 
 
Gemaakt door:  
Koen 
 
 
Vraag: 4.8a 
Verdeel de getallen 1 t/m 12 over de vakjes, zodat niet verticaal, niet horizontaal en niet diagonaal 
twee opeenvolgende getallen naast elkaar staan. 
 

1  2 

      3  4 
         11  5  6 

         7  8 

      9  10 

11  12 

 
 
 
Vraag: 4.8b 
Enkele vakjes in dit vierkant van vijf bij vijf zijn geel gemarkeerd. Kun jij de getallen 1 t/m 25 op een 
manier verdelen, zodat zowel de sommen van de horizontale en verticale lijnen als van de 
hoofddiagonalen gelijk zijn, en in de gele hokjes alleen oneven getallen staan.  
 

               1  2  3  4  5 

   11           6  7  8  9  10

               11  12 13 14 15

               16  17 18 19 20

8              21  22 23 24 25

   

12 

A

B

D’N BERGSE VIJVER4.03

D’n Bergse vijver is bijna leeggevist. Er zitten nog maar 10 vissen in: 5 snoeken, 3 steuren en 2 karpers.  
Peter is een echte visser en gaat nog snel een poging wagen. Hij heeft aan Marja beloofd om 2 vissen te 
vangen voor het avondeten. Als Peter een vis vangt, gaat deze dan ook direct mee naar huis. Er worden 
dus geen vissen teruggegooid.

 Hoe groot is de kans dat Peter 2 karpers mee naar huis neemt?

 De kans is 1 op 

 Hoe groot is de kans dat Peter 1 karper en 1 steur mee naar huis neemt? 
 De volgorde van vangen is voor Peter niet van belang.
  De kans is 1 op 

A

B

1 
 

Naam van de vraag:  
Je kunt er op rekenen 
 
 
Gemaakt door:  
Koen 
 
 
Vraag: 4.8a 
Verdeel de getallen 1 t/m 12 over de vakjes, zodat niet verticaal, niet horizontaal en niet diagonaal 
twee opeenvolgende getallen naast elkaar staan. 
 

1  2 

      3  4 
         11  5  6 

         7  8 

      9  10 

11  12 

 
 
 
Vraag: 4.8b 
Enkele vakjes in dit vierkant van vijf bij vijf zijn geel gemarkeerd. Kun jij de getallen 1 t/m 25 op een 
manier verdelen, zodat zowel de sommen van de horizontale en verticale lijnen als van de 
hoofddiagonalen gelijk zijn, en in de gele hokjes alleen oneven getallen staan.  
 

               1  2  3  4  5 

   11           6  7  8  9  10

               11  12 13 14 15

               16  17 18 19 20

8              21  22 23 24 25

   

12 

5 jaar

14

20

21

2

10

17

23

4

1

7

13

19

25

22

3

9

15

16

18

24

5

6

12

1

4

7

9

10

638

2

5

45

7,5
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Best wel ingewikkeld

D’N BERGSE HOOGVLIEGER4.04

De eerste Bergse astronaut is een feit; oud-prins MJ de Kuif zoekt het hogerop. Omdat dit natuurlijk 
wereldnieuws is, maakt ook TV Berghem hier een live-verslag van. Astronaut MJ de Kuif is van dit alles 
zo onder de indruk, dat hij in de ruimte aan boord van het ISS in zijn broek plast. Aan de voorkant van zijn 
broek zie je een natte, gele vlek die uiteraard niet bij het TV-debuut van onze Bergse held past. Omdat 
elke astronaut maar een beperkt aantal kledingstukken mee mag nemen, zit er niets anders op dan deze    
volgeplaste broek droog te maken en toch weer aan te doen. 

Wat gebeurt er zodra MJ de Kuif zijn natte broek draaiend leegperst met zijn handen? 
Kruis het juiste antwoord aan.
 
 A:  De druppels urine vliegen hem om de oren. 

 B:  Doordat er in de ruimte geen zwaartekracht is, blijft zijn broek nat. De urine verplaatst zich alleen  
 door het stof van zijn broek.

 C:  Astronauten zitten in een vallend voertuig. De enige reden waarom de astronauten in hun 
 ruimtestation vrij kunnen rondzweven, is dat ze samen met hun voertuig om de aarde bewegen. 
 Om deze reden zal de urine ook uit de broek “vallen” en vervolgens rondzweven door het ISS. 
 Welke kant de druppels op gaan, hangt af van de richting waarheen MJ de Kuif beweegt.

 D:  Hij krijgt natte handen. De urine gaat namelijk als een laagje om zijn handen zitten.

 E:  Als hij de broek linksom leegdraait, zweven de druppels rechtsom uit de broek.

 F:  Als hij de broek rechtsom leegdraait, zweven de druppels rechtsom uit de broek.

KNIPPEN EN PLAKKEN4.05

Juffrouw Franka is erg bedreven met schaar en plakstift. Jij ook? De zespuntige ster is opgesplitst in zes 
gekleurde stukken. Maak van deze ster een vierkant. Knip de zes stukken uit en plak deze vervolgens op   
in het nevenstaande vierkant, zodat deze geheel gevuld is. En net zoals op school: blijf binnen de lijntjes.

X
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Best wel ingewikkeld

REKENEN MET STOKJES

REKENPUZZEL

4.07

4.09

Jos houdt wel van een pilsje en wil laten 
zien hoeveel pilsjes hij in de kantine van 
Berghem Sport heeft gedronken. Hij gebruikt 
hiervoor een speciale code en krast deze 
code op de muur van de Berghem Sport-
kleedkamers. Arnold, een slimme vogel en 
vaak in de kleedkamers te bekennen, weet 
wat de uitkomst is. Maar weet jij het ook?
Hoeveel pilsjes heeft Jos gedronken?

Patrick overtreft Jos. 
Hoeveel pilsjes heeft Patrick gedronken?

Paul en John kijken naar deze afbeelding, maar komen er samen niet 
uit. Wat een raadsel! Ze zitten met hun handen in het haar! Kun jij hen 
helpen? Welk getal moet er op de plaats van het vraagteken staan?

UT KLOKJE TIKT DOOR4.08

Wim weet veel van klokken. Ken is bijdehand en vraagt aan Wim het volgende: ‘In hoeveel graden (kleinste 
hoek) staan de wijzers van de klok, als het tien over drie is?’
Welk antwoord geeft Wim?

A B

AA B

B

?

Knip het onderstaande figuur in drie stukken en plak deze stukken in het kader, zodat alle potloden dezelfde 
lengte hebben. Plak binnen het kader. Het hele figuur moet hergebruikt worden.

M’N POTLOOD4.06

2508

35 (graden)

4 (6x7=42)

39483
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Best wel ingewikkeld

VUR WIE ZE KENT IS UT GESNEDEN KOEK4.10

De volgende uitdrukkingen, zinnen en begrippen zijn 
cryptisch afgebeeld. Weet jij wat er bedoeld wordt 
met deze afbeeldingen?

Voorbeeldvraag:

1 
 

Naam van de vraag:           Voorbeeld vraag: 
Vur wie ze kent is ut gesneden koek. 
 
Gemaakt door:                                                                    
Joachim 

Antwoord: Gesneden koek 

De volgende woorden, zinnen en begrippen zijn cryptisch afgebeeld. Weet jij wat er bedoeld wordt 
met de deze afbeeldingen?   

 

1.                                                         2. 

 

 

 
………………………………………      ……………………………………… 

3.                                         4. 

 

………………………………………      ……………………………………… 

5.            6. 

 

 

 

………………………………………      ……………………………………… 

7.             8.          

 

 

 

………………………………………      ……………………………………… 

9.                   10. 
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Gesneden koek

Ik sta voor gek

Tussen de bedrijven door

Grote ogen op zetten

Buitenspel

(Er is nog) ruimte voor verbetering Het drielandenpunt

Spiegelei

Magere Hein

Een discussie zonder eind 

Een beetje aan de grote kant
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Entertainment 

FESTIMANIA

KLIPPIE KIJKEN

15 MINUTES OF FAME

5.01

5.02

5.03

De festivals schieten als paddestoelen uit de grond. Waar de 
‘oude van dagen’ opgroeiden met Woodstock, heeft de jeugd 
van tegenwoordig de keuze uit honderden festivals, met 
bijzondere line-ups. Met deze plaatjes wordt een deel van 
een line-up cryptisch afgebeeld. Dit festival vond plaats in 
2014. Naar welk festival zijn we op zoek?

In de jaren ’90 konden we alle videoclips wel dromen! Wie heeft er niet gekeken naar Fabienne de Vries, 
Bridget Maasland, Ruud de Wild en Wessel van Diepen als Vj’s van TMF? Helaas is TMF van de buis en 
zien we tegenwoordig veel minder videoclips.  Al deze afbeeldingen lijken niets met elkaar te maken te 
hebben. Echter, ze komen samen in één videoclip voor. Wat is de titel van het lied dat bij deze clip hoort?

Deze ‘mooiboy’ is dit jaar zo vaak in het 
showbizznieuws verschenen, dat zijn vader 
jaloers op hem is. Hij schitterde samen met 
een jongedame in een bubbelbadscène. 
Wat is de voor- en achternaam van de 
jongedame?

ABC

ABC

Best Kept Secret Festival

Feesttent

Melissa Pach
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Entertainment 

BITTERBALLEN POLONAISE

GOKKIE, WIE IS DE DISKJOCKEY?

5.04

5.05

De wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK 2014 
zijn op een geweldige manier verslagen door Jack van 
Gelder. Echter, niet alles wat Jack vertelde was logisch. 
Hij sprak bijvoorbeeld over ‘kamikazekonijn’ tijdens 
de wedstrijd tegen Chili en over ‘bitterballenpolonaise’           
tijdens de wedstrijd tegen Australië. Deze woorden waren 
hem opgelegd door een BN’er. Welk opgelegd woord of 
woorden sprak Jack tijdens de andere wedstrijden van het 
Nederlands elftal? 

Op de werkvloer of in de auto, iedereen luistert graag naar een lekker muziekje. Grote kans dat je deze dj’s 
weleens op de radio hebt gehoord. Maar weten jullie ook hoe ze eruit zien? 
Noteer bij elke dj zijn/haar echte voor- en achternaam.

Australië – Nederland: 

Nederland – Chili:

Spanje – Nederland:

Nederland – Mexico:

Nederland – Costa Rica:

Nederland – Argentinië:

Nederland – Brazilië:

A

C

B

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Bitterballen polonaise

Kamikaze konijn

A CB

D E

Nick Rotteveel 

Geintje natuurlijk

Magnetronklokhandleiding

Stokstaartjesconferentie

Ramboregendans

- (Jack sprak niet, maar Ronald van de Geer)

Reinhard Lodewijk den Hengst 

Toin van Lier

Ruth Flowers 

Sonny John Moore 
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Entertainment 

NIETS IS WAT HET LIJKT…

DIE KEN IK ERGENS VAN

KEN JE KLASSIEKERS…

ZO TROTS ALS EEN PAUW…

5.06

5.08

5.09

5.07

Na een grondig onderzoek van het 
filmfragment op deze afbeelding, 
zijn wij erachter gekomen! 
We weten eindelijk van wie deze 
mooie billenpartij is. 
Weet jij het ook? Noteer de voor-   
en achternaam van de eigenaresse.

Een stem is als een vingerafdruk; elke stem is uniek. Soms zijn stemmen lastig te herkennen. 
Op mooiberghem.nl vind je een aantal geluidsfragmenten van bekende mensen uit de entertainment-
business. Kun jij ze herkennen? Noteer de voor- en achternaam. 

In de openingsscène van deze film discussiëren de 
heren, tijdens het ontbijt, over de betekenis van een 
bepaald liedje. Noteer zowel de naam van de artiest 
als de titel van het liedje waarover gediscussieerd 
wordt.

Eens per jaar wordt dit gouden beeldje op de afbeelding aan 
meerdere mensen uitgereikt. Vele bekende acteurs wonnen deze 
trofee. Wat is de naam van het prestigieuze evenement waarbij 
deze trofee wordt uitgereikt? 

ABC

ABC

ABC

A

B

C

D

E

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Rachel Bernstein

Golden Raspberry Awards / Razzie Awards

Chris Zegers Frank den Brok

Samual L.  JacksonJochem Myjer

Tina Turner

Madonna – Like a virgin
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Entertainment 

VUR DE MUZIKANTEN5.10

Je ziet hier een deel van twee gitaartabs. Beide zijn intro’s van wereldberoemde liedjes. 
Noteer de titel van elk lied en de naam van de bijbehorende artiest.

ABC

ABC

Guns n’ Roses – Sweet Child O’Mine

Eric Clapton – Tears in Heaven
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Sport

BETER GOED GEJAT...

SPORTVELDEN

HUP HOLLAND HUP

6.01

6.02

6.03

Hier zijn ze weer: Panini-voetbalplaatjes! Wie zijn deze voetballers? Noteer de voor- en achternaam.

Op onderstaande afbeeldingen staan twee sportvelden. Wat staat er op de plek van de groene vlakken?

Welke sporten worden gespeeld op deze sportvelden?

Tijdens WK’s en EK’s voetbal zit heel Nederland aan de buis gekluisterd. Met als meest recente hoogtepunt 
het WK voetbal 2010 waar Arjen Robben in de finale helaas een ‘rensebrinkje’ deed. Finales zijn niet altijd 
van een hoog niveau, maar elke finale is enorm spannend. Veelal leiden ze ook tot een verlening. Hoeveel 
finales zijn er vroegtijdig in een verlenging beslist bij alle officiële heren WK’s en EK’s veldvoetbal voor landenteams?

A

A

B

B DC E

D

B1 B2

E

A

A

B

C

ABC

ABC ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Mwepu Ilunga Horst Hrubesch

Jean-Pierre CyprienFred Hermans

Bryan Robson

trampolines

Bossaball

2x (EK 1996 en EK 2000 nooit op een WK)

Slamball / Slambal
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Sport

CLUBLOGO’S

VREEMDE AMERIKANEN

VERGANE GLORIE

ONEHUNDREDANDEEEIGHTYY

6.04

6.05

6.06

6.07

Op deze afbeeldingen staan clublogo’s. Noteer bij elk logo uit welke plaats deze club afkomstig is.

De Verenigde Staten hebben een honkbalcompetitie op hoog niveau. Zij houden nauw vast aan regels en 
tradities. Een van de tradities is het breken van deze regels; ieder jaar wordt er op een specifieke datum 
een uitzondering gemaakt in de Mayor League Baseball. Op deze datum is men coulant en wordt iets 
toegestaan dat het hele jaar verboden is. Welke datum is dit?

Ooit waren de locaties op deze foto’s bestemd voor topsport. Ze zijn in de loop der jaren in verval geraakt. 
In welke steden zijn deze vervallen locaties te vinden? Noteer bij elke locatie de juiste stad.

In Berghem worden wekelijks veel pijltjes gegooid. Dit jaar was de eerste editie van het Bergs Open 
Darttoernooi in de Berchplaets. Wie was de winnaar van de verliezersronde? Noteer de voor- en achternaam.

A B C D

A

B

C

D

ABC

ABC

ABCABC

ABC

ABC

ABC

Guayaquil Berchem

Macharen

15 april (ze mogen dan rugnummer 42 dragen, Jackie Robinson Day)

Sarajevo

Kaylee de Priester

Elstal

Krasnodar
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Sport

JUBILEUMDOELPUNT

HET ‘OUDE’ WIELRENNEN…

GOUDKOORTS

6.09

6.10

6.08

Je kent ze wel, jubileumwedstrijden. Kleine amateurclubs oefenen 
tegen professionals. Dit jaar speelde Berghem Sport tegen het RTL 
Sterrenteam in het kader van het 75-jarig jubileum. De uitslag was 
1-4, in het voordeel van het RTL Sterrenteam. Wie was de maker 
van het enige doelpunt voor Berghem Sport? Noteer de voor- en 
achternaam.

Je ziet op de foto’s vijf wielrenners. In dit illustere rijtje ontbreekt er een renner, leg de link.
Noteer de voor- en achternaam van deze renner en het ontbrekende jaartal.

Een gouden Olympische medaille winnen is een sportief hoogtepunt. 
Daarnaast levert het een aardig zakcentje op. Tijdens de Olympische 
Spelen van Sotsji werd er aan topsporters ook een prestatiebonus 
uitgeloofd. Wat was de hoogste premie dat door een op de Spelen 
vertegenwoordigd land werd beloofd voor een gouden medaille 
(omgerekend in Dollars)?

ABC

ABC

?

1963 1973 1980 2008 2014

  S 510.000  (Azerbeidzjan)

Patrick Reijnders

1968

Felice Gimondi
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De Britse vice-premier Nick Clegg sprak dit jaar in zijn ‘I love Britain’-toespraak 
lovend over een typische Britse gewoonte. Deze gewoonte heeft te maken met 
een historische gebeurtenis waaraan in 2014 in Groot-Brittannië extra aandacht 
is besteed. De man op deze afbeelding heeft in deze historische gebeurtenis 
een belangrijke rol gespeeld. Noteer de voor- en achternaam van deze man.

Op deze foto’s staan dieren en personen die in 2014 op enige manier in het nieuws zijn gekomen. 
Noteer de volledige naam van de figuur op de foto.

ABC

Wat gebeurde er in 2014

HISTORICAL MOMENT

SMOELENBOEKJE

7.01

7.02

A B

D EC

A  NAAM HOND:

B

C

D

E  NAAM KAT:

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

WISHFULL THINKING?7.03

Deze vastberaden vrouw deed in 2014 een beroep op crowdfunding. 
Waarvoor?

Charles Grey

Peanut 

Tara

Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y (de) Grecia

Sjinkie Knegt

Ernst Nicolaas Herman Jansen

Zij probeerde aan een donornier te komen 
(via crowdfunding)
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Wat gebeurde er in 2014

EEN NIEUW TIJDPERK...

VERGANE GLORIE

UITERLIJKE SCHIJN BEDRIEGT

OOK VROUWEN TELLEN MEE

7.04

7.06

7.07

7.05

De vrouw op de foto heeft dit jaar een prestigieuze prijs gewonnen. 
Bijna tachtig jaar lang werd deze prestigeuze prijs alleen door 
mannen gewonnen. Wat is de naam van de prijs?

De baby op deze foto was dit jaar in het nieuws. Dit kind werd in het 
verleden gezien als een groot voorbeeld, maar deze voorbeeldrol blijkt 
nu eerder een grote grap te zijn geweest. De baby, een meisje, 
is tegenwoordig een stuk ouder... Noteer de voor- en achternaam.

Op de foto’s zie je beroemde personen aan het begin van hun glansrijke carrière. 
Helaas zijn zij in 2014 overleden. Hoe oud is elke beroemdheid geworden?

Op 19 augustus 2014 is NPO de officiële naam van de Nederlandse 
Publieke Omroep geworden. Ook de website npo.nl is aan de 
publieke omroep verbonden. 
Voorheen was deze website in handen van een andere organisatie. 
Wat is de naam van deze andere organisatie?

A B C D

ABC

ABC

ABC

A B C D

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

 Fields Medal (International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics)

89 (Lauren Bacall)

Hessy Levinsons Taft

63 (Robin Williams) 46 (Philip S. Hoffman) 93 (Mickey Rooney)
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OPGERUIMD STAAT NETJES

BOONTJE KOMT OM ZIJN LOONTJE...

7.09

7.08

Dit omstreden beeld van deze controversiële man zorgt al jarenlang 
voor ophef en discussie. De laatste maanden is de discussie over dit 
beeld weer wat feller geworden. In welke stad staat dit beeld?

Deze twee kopstukken zijn veroordeeld voor hun misdaden in het verleden. 
Uit welk land zijn beide mannen afkomstig?

ABC

Wat gebeurde er in 2014

De quote hiernaast is van een bekende 
Nederlandse politicus. Wie heeft dit gezegd? 
Noteer de voor- en achternaam.

WAT ZEGGIE?!7.10

ABC

‘Anders was mijn vakantie mogelijk 

niet meer opgehouden.’

Jozias van Aartsen

Schwerin

Cambodja
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Jeugd

KERSTKAARTEN

LIEVEKAMP

DE BEESTENBERGH

8.01

8.02

8.03

Leerlingen van basisschool Het Molenveld uit Berghem hebben in 2013 zelf kerstkaarten gemaakt. Dit heb-
ben zij gedaan om geld in te zamelen. Het ene deel van het opgehaalde bedrag hebben zij besteed aan een 
nieuw podium. Het andere deel is naar een goed doel gegaan.  

 Noteer de naam van het goede doel.  

 Noteer het totaal van het opgehaalde bedrag.  

In de Lievekamp staan jaarlijks vele artiesten op het podium. Ook in kindervoorstellingen voor het kleine 
publiek. Bekijk de afbeeldingen van personages uit kindervoorstellingen. In 2014 stonden onder andere 
deze personages op het Osse podium. Noteer bij elke afbeelding de naam van het (omcirkelde) personage.

Het is een komen en gaan van kinderen bij de Bergse kinderboerderij. Per 1 januari 2014 is het verboden 
om de geiten van de kinderboerderij brood te voeren. Wat is de reden van dit verbod?

A

B €

A

B

A B

C ED

A  

B

C

D

E  

Villa Pardoes

1698

Dorothy Gruffalo

Molletje Bim Igor Krulsnor 

Swiegel Miegel

De geiten zijn veel te dik, obesitasgeiten
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Jeugd

ROAD BLOCK8.04

Kun jij de rode auto vastzetten? Knip de puzzelstukjes uit en plak deze op het speelvlak, zodat je de rode auto 
vastzet en hij niet van het speelvlak af kan rijden (ontsnappen). 

• De rode auto kan niet ontsnappen over een politieauto of gebouw heen.
• De rode auto kan niet ontsnappen door zich diagonaal te bewegen. 
• De losse puzzelstukjes mogen niet over elkaar heen geplakt worden.

Als je alle zes de politieauto’s op het speelvlak hebt geplaatst en je hebt de rode auto geblokkeerd, dan heb  
je de puzzel opgelost. Je moet alle politieauto’s plaatsen op het speelvlak, ook wanneer ze niet nodig zijn om 
de rode auto te blokkeren. 

A

B
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Jeugd

WHO IS IN THE GAME?

SLANGDOOLHOF

8.05

8.06

Een grote hobby van de jeugd van tegenwoordig is computerspelletjes spelen. 
Welke bekendheden uit computerspellen zien we hieronder?

Een slang van 83 hokjes verbergt zich in dit diagram. De slang begint boven en eindigt beneden (het 
kop- en staartdeel zijn aangegeven, evenals enkele slangdelen). Op de rode kruisjes mag geen slangdeel 
worden geplaatst! Aan de rechter- en onderzijde staat vermeld hoeveel slangdelen er in de betreffende rij/
kolom moeten komen te staan. De slang raakt zichzelf nergens. 
Kleur de hokjes zo in dat de slang weer compleet is en aan alle hiervoor genoemde regels wordt voldaan.

A B C D E

C

B E

A DMegaMan Bad piggies / Green piggies / Minion Pig

Sonic the hedgehogCrash Bandicoot

Bowser / King Koopa
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Jeugd

BEKENDE HUISDIEREN8.07

Wat zijn de namen van deze bekende (huis)dieren, zoals ze in de serie/ film genoemd worden? 

A  

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

E

H

B C D

GF

I J

Zwelgje Gronkel / Meatlug

Gerrit / Gary Benji

Puppie Tornado

Dino Alf

Bruiser Whiskey
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Jeugd

KLEURRIJK NEDERLAND

BERGSE VOETBALHELDEN

JORIS DAAGT UIT

8.08

8.10

8.09

Geef elke provincie een kleur. 
Provincies die aan elkaar grenzen mogen niet dezelfde kleur hebben. 
Gebruik niet meer dan drie kleuren! 

Wie heeft ze niet?! De voetbalplaatjes van onze eigen Bergse voetbalhelden. 
Kunnen jullie ons vertellen wie dit zijn? Noteer de voor- en achternaam.

In ‘Joris Daagt Uit’ gaat Joris Brukx (JB) op bezoek bij 
verschillende jeugdclubs. Hij interviewt een jongere (X) en 
gaat met hem een uitdaging aan. Onderstaand fragment 
komt uit één van deze interviews. 
Vul de ontbrekende woorden in. 

JB: Wat vind je nou zo leuk aan (         )? 

X: Nou, dat je allemaal verschillende dingen doet. 

JB: Wat doe je dan allemaal, vertel eens... Zoals jullie al zien, heb ik het al een aantal jaren niet gedaan. 
Eigenlijk pak ik het zo weer op, zoals je het op moet pakken. Alsof ik niet ben weggeweest.... 
Wat doe je dan allemaal, vertel eens.

X: Maandag doen we meestal (         ) en vrijdag en woensdag doen we (         )

A  

B

C

B E

A D

C

A

A

B C

B C D E

Taekwondo

Rob van Erp Tygo Broers

Tuls

Sparren

Lars den Brok

Jeffrey Boeijen

Kim van de Kant
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D

A

A

B

B

C

C

D

E

E

Wat is er nou leuker dan een avondje naar TV Berghem kijken? Wij hebben een programma voor jullie 
gemaakt. Dit programma is te zien om 22.00 uur. Zorg ervoor dat je met pen en papier klaarzit en schrijf 
zoveel mogelijk op van wat je ziet. De vragen verschijnen aan het einde van het programma in beeld.

De rage van 2014: Loombandjes! Wie heeft er het afgelopen jaar niet met een Loombandje rondgelopen? 
Wij zouden het fantastisch vinden om van elk team een armbandje 
te krijgen in de kleuren van de Bergse Kwis: blauw, groen en geel. 
Jullie hebben bij het kwisboekje elastiekjes gekregen. 
Maak met al deze elastiekjes een loom armband.

Zorg dat je een plankje en een haakje bemachtigt 
(of maakt) en ga aan de slag! Veel succes!

Er is niks zo lekker als in hartje winter op de fiets zitten. Sjaal om, muts op, handschoenen aan, en de kou 
trotseren. We willen dit jullie dan ook niet onthouden... Stap op de fiets en kom naar de fietstunnel in de 
Spaanderstraat. Daar vinden jullie een vraag, schrijf hieronder het antwoord op. Zet ‘m op!

Doe categorie

VIERKANTE OGEN

ELASFRIEMTASTISCH

PUUR GENIETEN...

OP DE FIETS...

9.01

9.02

9.04

9.03

Veel mensen staan er ‘s morgens mee op, hebben er veel behoefte 
aan. Anderen nemen het vooral ‘s avonds, soms zelfs voor het 
naar bed gaan. De een houdt van zacht en romig, de ander 
juist van vol en robuust. 

Ook van jullie zijn er die niet zonder kunnen, die er verslaafd 
aan zijn. Je moet er van houden... Koffie.

Weet jij welke vijf smaken Douwe Egberts koffie in de envelop zit? 
Noteer de smaak van de koffie in elke pad.

Sevilla (Caramel & Vanille)

Cappuccino

Regular

Cafe Latte Speculoos

Mocca Gourmet

Geel (kleur van de muzieknoten in de fietstunnel)

Lola 6 (mensen zitten Dirk achterna)

4 (shirts over de hengel)13 (keer effen blauwe paraplu uitgeklapt)

0 (treinen komen langs)
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Geheime proef

SLIMMERIKEN10

De geheime proef... Durf jij het aan?! De Bergse kwis draait om lol en gezelligheid, maar natuurlijk ook om 
kennis en doorzettingsvermogen. Stuur één lid van jullie team naar onderstaande locatie.
Tip: Stuur het slimste jongetje/meisje van de klas. 

Waar:  Basisschool Het Molenveld
 Wilhelminasingel 78
Tijd: Van 21.00 tot 22.00 uur
 Zorg dat je op tijd bent!
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Veel Bergse mensen houden ervan om op rondreis door Europa te gaan. Zij sluiten zich aan bij andere   
duizenden toeristen die bijzondere en bekende bezienswaardigheden op de foto zetten. Zo ook Dora... 
Zij heeft geprobeerd om met haar telefoon foto’s te maken van bezienswaardigheden, maar heeft daarbij 
per ongeluk de selfie-stand gebruikt. Dit zien we terug op deze foto’s. 
Welke Europese bezienswaardigheden had Dora eigenlijk willen fotograferen?

Tom besluit om een 
cruise te maken. Hij 
bezoekt vele landen 
op vier verschillende 
continenten en geniet 
volop van het lokale 
eten en drinken. In elk 
land betaalt hij met de 
plaatselijke valuta. Met 
hoeveel verschillende 
valuta betaalt Tom?  

Vakantie

IN DE RUG

WISSELEN MAAR

11.01

11.02

A B

DC

A  

B

C

D

Toren van Pisa Tower Bridge

Notre Dame

19

Manneken Pis
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Veel steden hebben een indrukwekkende skyline. Van welke steden zijn onderstaande skylines?

Hieronder staan vier landen. In welk land kon je vorige week, om 12.00 uur ’s middags lokale tijd, de zon 
recht boven je verwachten? Kruis het juiste antwoord aan.

        Kenia                    Egypte                 Ecuador                           Argentinië

Perry en Alwin zijn afgelopen zomer op 
roadtrip door Europa geweest. Na het 
grijsdraaien van een USB-stick vol foute 
muziek, gingen ze op zoek naar ander 
vertier. En als je veel op de weg zit, wat is 
er dan leuker dan ‘kentekenplaat raden’? 
Onderweg zijn Perry en Alwin veel auto’s 
met vreemde kentekenplaten tegen-
gekomen. Zo ook de auto op deze foto. 
Maar, was deze auto nou zo ver van huis? 
Misschien heeft Perry wel de verkeerde 
afslag genomen...

Uit welk land is deze kentekenplaat 
afkomstig?

Vakantie

BEST HOGE TORENTJES

DE ZON OP M’N BOL

ON THE ROAD...

11.03

11.04

11.05

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Panama (stad)

Shanghai

India

X

Chicago

Melbourne
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Misschien heb je ze weleens gezien, mausolea. Over de hele wereld vinden we van deze monumentale 
gebouwen, waarin het lichaam of de as van een overleden persoon wordt bewaard. Vaak hebben deze 
personen een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van een land. Op onderstaande foto’s staan 
mausolea afgebeeld waarin in elk gebouw een mannelijke politieke leider begraven ligt. 
Wie ligt erin begraven? Noteer de voornaam van elke leider.

Bea den B. gaat op vakantie en stopt haar koffer vol met spulletjes. Ze heeft een 
grote koffer bij zich, waarin ze veel kwijt kan en die ze gebruikt als ruimbagage. Ze 
moet echter opletten dat ze niet boven het toegestane gewicht van 20 kg uitkomt, 
want anders moet ze bijbetalen. Haar koffer weegt 8 kg. Naast 6 kg aan kleding heeft 
ze onderstaande onaangebroken spullen ingepakt. Wanneer ze klaar is met pakken, 
zet ze haar koffer op een weegschaal. Oei, dat is te veel! Ze moet een bedrag 
bijbetalen, namelijk 15 euro per kilo dat ze teveel meeneemt (per enkele reis). 
De kilo’s worden altijd afgerond naar boven, bijvoorbeeld 3,4 kg telt als 4 kg.  
Hoeveel euro moet Bea bijbetalen wanneer ze op Schiphol incheckt?

-1 x Monopolie Wereldeditie 
-1 x zak Senseo pads regular van 36 stuks 
-3 x fles Andrelon shampoo ‘glans’ 300 ml
-2 x pakje wattenstaafjes van 160 stuks (Etos-merk)
-2 x tube Aquafresh freshmint tandpasta 75 ml
-1 x zwarte Samsung Galaxy tab 3 10.1 inch 
-2 x fles Bergs Bier 75 cl
-1 x Lonely Planet van Thailand (februari 2012)
-1 x doosje Kruidvat paracetamol 500 mg van 50 stuks 
-1 x fles Malibu 1 liter

Vakantie

IK GA OP VAKANTIE EN NEEM MEE...

VAN WIE ISTIE?

11.06

11.07

€

A  

B

C

D

E  

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

A B

EDC

Vladimir Mustafa

45,-

Hiram Zedong

Napoleon
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Floortje reist erop los! Ze zet op haar tijdlijn op Facebook twee beschrijvingen van landen waar ze afgelopen 
zomer is geweest. Van welke twee landen zijn onderstaande omschrijvingen?

 Dit landlocked land heeft 5 buurlanden. Door de oorlogen waarin dit land in het verleden verwikkeld 
 was, is maar 4% beschikbaar voor landbouw. De tropische subtropische plantengroei blijft in 
 stand door de vele neerslag dat valt in dit land. De hoofdstad is klein en heeft nog minder inwoners
 dan Rotterdam. Een overeenkomst met Nederland zijn de kleuren in de vlag.

 Deze republiek is ingeklemd tussen twee landen die lid zijn van de G20. De lijkverbrandingen 
 zorgen voor extra rookontwikkeling in de hoofdstad. In het zuiden van het land ligt een klein dorpje
 waar veel pelgrims naartoe trekken. Tijdens het autorijden is het wel opletten, omdat hier aan de
 linkerkant van de weg gereden wordt. 

Tijdens haar vakantie blijft Floortje maar foto’s maken! Ze wil in haar fotoalbum ook enkele vlaggen 
plakken, maar zij heeft tijdens het fotograferen te ver ingezoomd, zoals blijkt uit onderstaande afbeeldingen. 
Van welke vlaggen zie je hier slechts een stukje?

Vakantie

WAAR GAAT DAT HEEN?

IETS TE VER INGEZOOMD!?

11.08

11.09

A

B

A  

B

B

A  

B

C

D

ABC

ABC

ABC

ABC

D

A

C

Laos

Nepal

Belize San Marino

Guyana Uruguay



39

Chris gaat op vakantie naar Nieuw-Zeeland, waar hij een oom en tante heeft wonen. Zijn tante Bep mailt 
hem vanuit Nieuw-Zeeland met de vraag of hij Hollandse producten mee wil nemen. Het is namelijk al zo 
lang geleden dat Bep stroopwafels en hagelslag heeft geproefd, ze kan haast niet wachten! Chris gaat 
naar de Albert Heijn in Berghem om boodschappen te doen. Hij loopt de route zoals op de plattegrond 
aangegeven staat, op zoek naar Hollandse lekkernijen. Hij legt de tien producten die op de foto’s staan 
afgebeeld in zijn winkelwagentje. Welke producten komt hij achtereenvolgens in de schappen tegen 
wanneer hij deze route loopt? Zet de fotonummers A t/m J in de juiste volgorde.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Vakantie

LEKKER HOLLANDS11.10

A

C

E

G

I

B

D

F

H

J

B

D

E

A

G

H

C

I

F

J
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De 19e eeuw was een roerige tijd, waarin dankzij de industrialisatie veel nieuwe uitvindingen het 

levenslicht zagen. Tegen het einde van de 19e eeuw deed voor het eerst de          zijn intrede in 

Berghem. De pastoor destijds was echter fel gekant tegen het gebruik ervan door zijn vrouwelijke 

parochianen en vond de          niet passen bij de zeden van die tijd. Meisjes die toch besloten om 

de          te gebruiken, pasten er wel voor op om dit in de buurt van de parochie te doen!

?

?
?

Er was eens...

GOEI FATSOEN

LUIZENBAANTJE?

WIE GRAAFT DIE HEEFT WAT...

HEILIGE BOONTJES

12.01

12.02

12.03

12.04

In onderstaand verhaal ontbreekt telkens hetzelfde voorwerp. Naar welk voorwerp zijn we op zoek?

In 1912 is Johannes Jacobus van Erp overleden, oud-burgemeester van Berghem. De vroegere Laander-
straat werd veranderd in Burgemeester van Erpstraat, als eerbetoon aan alle ambtsjaren die hij vanaf 1904 
heeft vervuld. Tijdens zijn ambtstermijn kreeg burgemeester Van Erp uiteraard een geldelijke vergoeding, 
een zogenaamde jaarwedde. Hoeveel gulden bedroeg deze jaarwedde?

‘Het was verrekte koud, die dag in februari dat Thé Rouw en ik naar Oss togen. Ik zal het nooit vergeten, 
want het was een van de mooiste dagen uit mijn loopbaan als graver,’ aldus Toon van Dreumel. 
Welke bijzondere vondst hebben Thé en Toon gedaan?

Je bent vast wel eens in de kerk van 
Berghem geweest. Je hebt het interieur 
gezien, misschien zelfs goed bekeken. 
Maar weet je ook wat je precies gezien hebt, 
of wie...? Nevenstaande beelden zijn in de 
Bergse kerk te vinden. Wat zijn de namen 
van de afgebeelde personen?

Ƒ Ƒ

Ƒ Ƒ

A

B

C

D A B C D

Fiets

365 Gulden

Bronzen situla / emmer met kromgesmeden ijzeren zwaard (versierd met bladgoud)

Mattheüs

Marcus

Lucas

Johannes
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Op deze oude factuur zie je een rood vakje. 
Op deze plek zijn twee woorden weggevallen 
die samen met de woorden ‘Berghem’ en ‘uit’ 
een zin vormen. 
Welke twee woorden zijn weggevallen?

Over welke burgemeester van Berghem 
gaat dit stukje van een gedicht?

’t Was ons een grote blijde tijding
Oss door Engelsen bevrijd.
Daar was ook mee inbegrepen,
Berghem was de rotmof kwijt.

’s Avonds kweelde de kindermonden
’t Welkom van d’oud Burgervaar
De N.S.B.-ers was verdwenen,
En met hem ’t landwachtsgevaar.

Brouwer’s erf de plaats van saamkomst
Tevens ook de huldeplaats
Want ons Berghem jeugd die wilde
Hulde brengen aan d’Burgervaar.

Berghem mag met trots steeds roemen,
Op zoo’n Hollands Burgervaar,
Die zoolang princiep hem toeliet
Bleef getrouw aan land en Haar.

Toen men U van hooge zijde
Deed gebieden, ’t was barbaars
Kwam Uw heel gemoed in opstand
Neen dat deed geen Burgervaar.

Hoe heet de man op dit schilderij? 
Achternaam is voldoende.

Er was eens...

JE ZIET ZE VLIEGEN...

BERGS TROTS

NEE… VAN JOU MAKEN ZE EEN SCHILDERIJ!

12.05

12.06

12.07

ABC

ABC

ABC

ABC

Zelfstandig

Punt 

Burgermeester (J.A.) Linders

Verheijen (Frans)
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Deze drie mannen zijn ‘in het harnas’ 
gestorven. Welke functie bekleedden 
zij op het moment van sterven?

In ons Gouden tijdperk kenden we belangrijke en beroemde personen. 
Op deze portretten staan er vijf afgebeeld. Noteer de voor- en achternaam van elk persoon.

Op deze foto met burgemeester, 
wethouders en raadsleden van Berghem 
in 1987, missen we een bekend gezicht. 
Deze bekende Berghemnaar heeft ook 
jarenlang een belangrijke positie bekleed 
bij v.v. Berghem Sport. 
Naar welk raadslid zijn we op zoek?
Noteer de voor- en achternaam.

Er was eens...

STATIGE MANNEN...

WIE KENT ‘M NIET?

DE BESTE STUURLUI...

12.08

12.09

12.10

A  

B

C

D

E

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

A EC DB

?

President (van de VS)

Maarten Tromp Jacobus Arminius

Johan van Oldenbarnevelt Maurits van Oranje

Johan de Witt 

Lambert de Poot
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Alleen met pen invullen. Vergissingen goed doorkruisen.

Let op: de leerling moet het juiste groepsnummer  op alle antwoordbladen 
hebben staan.

Maak zo het hokje zwart

Groepsnummer:

...........

Naam groep: ......................................................

.................................................................................

Plaats: ...................................................................

Niet buiten dit vak schrijven of stempelen.

Achternaam leerling: ........................................

.................................................................................

Voorletters: .........................................................
Niet buiten dit vak schrijven.
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