Inleiding
Hoera, je hebt het boekje geopend van de allereerste Kinderkwis van Berghem en misschien
zelfs wel van de hele wereld! Voordat je begint
met de vragen, is het slim om dit goed te lezen.

💡 Welke vragen kan ik verwachten?
Er zijn 25 vragen, verdeeld over 10 categorieën.
De meeste vragen kun je zo uit het boekje maken, maar er zijn ook een paar bijzondere vragen:
Doe-vragen. Hiervoor moet je iets doen.
• Vraag 1.1: terug naar school
• Vraag 7.1: sport
• Vraag 8.1: lekker kleuren, schilderen
of tekenen

⚽

😭

🎨

YouTube-vragen. Zoek de filmpjes op het YouTube-kanaal van De Bèrgse Kwis. Te herkennen
aan het icoontje
• Vraag 2.1
• Vraag 5.2
• Vraag 7.3C

Wij trekken geen punten af voor taalfoutjes. Wel
is het belangrijk dat je antwoord leesbaar is en
dat wij het goed kunnen begrijpen.
WhatsAppen en de weekopdracht
Je hebt vorige week een weekopdracht ontvangen op het e-mailadres waarmee jouw team is
ingeschreven.
Voor die weekopdracht moet je een WhatsAppbericht sturen naar het volgende nummer:
06 25 14 93 67. Vermeld in het bericht eerst je
teamnaam. Daarna geef je het antwoord op
vraag A en stuur je voor vraag B het filmpje mee.
Ook voor vraag 6.1 moet je een WhatsAppbericht sturen naar 06 25 14 93 67. Vermeld eerst
je teamnaam en stuur daarna het filmpje.

🕙 Wanneer moet ik het inleveren?

Ook voor andere vragen, zoals 7.3D, helpt zoeken op YouTube. Daarvoor moet je dan wel naar
andere kanalen dan die van De Bèrgse Kwis.

Stop het vragenboekje en de tekening die je
gemaakt hebt voor vraag 8.1 in de bijgeleverde
envelop.
Lever de envelop en de kwis uiterlijk om
23.30 uur in bij De Berchplaets.
Lever je de kwis eerder in? Dan krijg je bonuspunten:
• Tussen 21.00 uur en 22.00 uur: + 15 punten.
• Tussen 22.00 uur en 23.00 uur: + 10 punten.
• Tussen 23.00 uur en 23.30 uur: + 5 punten.

🔎 Hoe moet ik dingen opzoeken?

🏆 Hebben we gewonnen?

•
•
•

Op zaterdagavond 18 januari 2019, vanaf 20.00
uur is de prijsuitreiking.
Waar? In De Berchplaets! De zaal is open vanaf
19.00 uur. Tot dan … en succes!

Als je in YouTube zoekt naar ‘De Bergse Kwis’,
vind je ons videokanaal. Kun je het kanaal echt
niet vinden? App dan naar 06 25 14 93 67 en wij
helpen je.

Op je tablet, een laptop of telefoon.
In je encyclopedie.
Netflix, YouTube of Instagram: het mag allemaal.

Eigenlijk mag je alles gebruiken wat je wilt. Elk
hulpmiddel is toegestaan bij De Kinderkwis.

❗ Wat zijn de regels?
•
•

Schrijf de antwoorden in de antwoordvakjes.
Schrijf zo netjes als je kunt.
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Eropuit
1.1 TERUG NAAR SCHOOL :-(
Het is kerstvakantie. Daar moet je met volle teugen van genieten. Toch moet je voor deze vraag even terug
naar school. Wij willen van je weten wat er op het raam van groep 1/2 C van de juffen Annelieke en Mirjam
van basisschool ’t Molenveld staat. Dezelfde letters vind je ook op het bord in groep Avonturijn van juf Karin
van de Fonkeling (tweede stroming). Als je niet zelf op pad mag van jullie pap of jullie mam, dan kun je misschien vragen of een van hen of de buitendienst van het grote kwisteam je helpt.
O, en de letters zijn een soort puzzel.
Welk woord kun je maken wanneer je alle letters gebruikt?

Meesterlijk

1.2 MASCOTTES
Wat zijn de namen van deze mascottes?

Rick de Kikker

Dutchy

Billy Bird

Koos Konijn

Osje
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Berghem
2.1

RONDJE BERGHEM

We gaan een rondje door Berghem lopen! Nee, niet echt, maar via deze video: https://youtu.be/BvC1rom246k.
Je vindt deze video op ons YouTube-kanaal. We rennen voorbij verschillende gebouwen, plekken en straten.
Hier zie je tien foto’s. Welke vijf plekken zie je in het filmpje? Kruis ze aan.

4

Berghem
2.2 SPEELSTRATEN
Er zijn superveel speeltuintjes in Berghem. Weet jij de speeltuinen op onderstaande plaatjes te vinden?
Vul onder de foto de straatnaam in waarin het speeltuintje ligt.

Wilhelminasingel

Joeri Gagarinstraat

Hoessenboslaan

Heiligenbos

Aspergeveld
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Eten en drinken
3.1 OUDHOLLANDSE SNOEPJES
Jullie houden vast ook allemaal van een lekker
snoepje. Vroeger waren de snoepjes anders dan nu.
Noteer de vijf soorten snoep die hier staan afgebeeld.

Roomboterwafeltjes

Kaneelkussentjes of kaneelhompen

Stroopsoldaatjes

Toverballen
Trekdrop

3.2 HEEL BERGHEM BAKT
Wat er op het menu staat? Hieronder zie je het recept. Wat gaan we maken?

Benodigdheden voor ??? stuks
• 3 dl melk
• 400 g bloem
• 2 eieren
• zout

•
•
•
•

200 g krenten (als je wilt)
Zonnebloemolie of slaolie
20 g gist
poedersuiker

Bereiding:
• Roer de gist en warme melk tot een papje. Voeg de bloem, eieren en het zout
toe. Maak hier een stevig beslag van.
• Meng nu de krenten door het beslag (als je die lust).
• Dek het beslag goed af en laat het 60 minuten rijzen op kamertemperatuur.
• Gebruik om mooie vormen te maken een ronde lepel, denk hierbij aan een
juslepel of een ijsbollenschep. De lepel kun je het beste even nat maken.
• Laat met behulp van bijvoorbeeld twee natte lepels de ………. in het vet glijden. Bak de ………. 3-5 minuten tot ze goudbruin zijn. Laat de ……….
goed uitlekken.
• Bestrooi de ………. met poedersuiker.

Oliebollen
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Tussen hemel en aarde
4.1 AMEN
Heb jij je communie gedaan? Of misschien ook je vormsel? Nou, wie weet heb je hier dan wel een groot voordeel! Deze vraag gaat over een gebed. Dat gebed is hieronder uitgebeeld in plaatjes. Elk plaatje staat voor
een deel van dat gebed. De plaatjes op de eerste regel beelden de eerste zin van het gebed uit. De tweede
regel beeldt de tweede zin van het gebed uit, en ga zo maar verder. Geen zorgen, je hoeft niet te weten wat
elk plaatje precies betekent. Als je maar weet om welk gebed het gaat. Noteer de naam van het gebed.

1.

2.

genade

Het weesgegroet (Maria)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Tussen hemel en aarde
4.2 ABRACADABRA
Hocus pocus pilatus pas, ik wou dat je een kikker was! Soms zou het wel eens handig zijn als je papa of
mama voor even in een kikker kan veranderen, maar dat kan in het echt natuurlijk niet.
In sommige films of televisieseries kunnen mensen wél toveren! Hieronder zie je een paar mensen met magische krachten. Sommigen zijn slecht, anderen zijn goed. Hoe heten ze in de film of televisieserie?

Jafar

Pardoes

Elsa

TiTa Tovenaar

Ron Wemel

4.3 KIJK EENS OMHOOG
Wat hebben deze afbeeldingen met elkaar gemeen?

Horoscopen / sterrenbeelden

Nummer de plaatjes nu in de goede volgorde (1 tot en met 4).
Dus van het begin van het jaar tot het einde van het jaar.

3
4

1

2

8

#trendingtopic
5.1 IK KIES JOU!
Pokémon is al meer dan twintig jaar populair bij kinderen van over de hele wereld. Kun jij deze vragen over
Pokémon beantwoorden?

o.a.

Welke Pokémon lijkt op een aap? Noem er een!
Noem een Pokémon van het type donker/geest.
Of, in het Engels: dark/ghost.

Mankey, Primeape, Aipom, Ampibom, Chimchar,
Inferno, Infernape, Grookey, Thwackey en Rillaboom

Sableye

Welke Pokémon is dit?
Het plaatje komt uit de film Detective Pikachu.

Ludicolo

In welke Pokémon evolueert deze Pokémon?

Greninja

5.2

EEN VRAAG OVER ‘MUZIEK’

Verschillende YouTube-sterren zetten hun talenten na een tijdje ergens anders in. Sommigen gaan acteren,
anderen doen mee aan programma’s als Ik hou van Holland. Deze vraag gaat over YouTubers die zijn gaan
zingen. Je gaat luisteren naar vier liedjes gezongen door YouTubers.
Ga naar de volgende link op ons YouTube-kanaal: https://youtu.be/xxQLuGFGsks
Welke YouTube-sterren hoor je?

Kalvijn

Famke Louise

Bibi

Teske
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#trendingtopic
5.3 DIS-NEY ECHT, MAAR WEL NÉT ECHT
Ben jij dit jaar ook naar De Leeuwenkoning geweest? En naar Aladdin? En toevallig ook al naar Maleficent 2? De komende jaren steekt Disney nog veel meer tekenfilms in een nieuw jasje. Zoals Mulan en
De Kleine Zeemeermin. En ook Cruella krijgt haar eigen film.
Hier zie je Disney-figuren die eerder al tot leven kwamen in live-actionfilms. Verbind de slechterik met
de juiste held van het sprookje. Succes!
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Sport
6.1

READY, SET, GO!

Wie is de fitste van jullie team? Nou, roep die er maar snel even bij dan. We gaan namelijk jullie uithoudingsvermogen testen. Je mag kiezen tussen touwtje springen, een bal hooghouden óf hoelahoepen.
Hoe vaak je springt, de bal hooghoudt of hoelahoept maakt ons niet uit. Maar wij willen wel zien dat je het
40 seconden zonder stoppen volhoudt. Op video! Stuur de video via WhatsApp naar 0625149367. App
ons ook je teamnaam en het vraagnummer.

6.2 METAMORFOSE
Berghem Sport bestond in 2014 75 jaar. Daarom werd een mooi verzamelalbum gemaakt met daarin alle
spelers van de vereniging. Net als nu had Berghem Sport toen ook veel talentvolle voetballertjes bij de kabouters. Sommige van deze kabouters spelen inmiddels in de opleiding van een profclub.
Wij zoeken twee spelers die de metamorfose van kabouter naar toptalent hebben gemaakt. Deze twee spelers zie je aan de zijkanten voor de helft. In het midden zie je de twee spelers in een metamorfose, waarvoor
we de app FaceSwap hebben gebruikt.

Geef de voor- en achternaam van beide talenten en bij welke club ze in de opleiding zitten. Tip: ze
spelen niet bij dezelfde club.

NAAM Jur van den Akker

CLUB

PSV

NAAM Nick Opstal

CLUB

NEC
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Frankrijk
7.1 ROUTE DU SOLEIL
Als je met de auto op vakantie gaat naar Zuid-Frankrijk is de kans groot dat je uren rijdt over de autoroute du
soleil: de snelweg van de zon.
Kom je vanuit Berghem (A) en ga je naar Marseille (B)? Dan kom je langs een aantal grote steden. Zet de
steden in volgorde van passeren, dus van boven (noord) naar beneden (zuid).
Trek een lijn van het naambord naar de juiste rode stip op de route.

7.2 JUS D’ORANGE BOVEN!
Wist je dat Nederland en Frankrijk veel geschiedenis delen? En wist je ook dat wij hier een beetje Frans
praten? Woorden als ‘portemonnee’, ‘trottoir’ en ‘cadeau’ zijn geleend uit de Franse taal. Noem nog vijf
van oorsprong Franse woorden die we in Nederland gebruiken.

Accent

Bureau

Bagage

Caissière

Bonbon
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Frankrijk
7.3

OP VISITE BIJ MICKEY

Frankrijk is een land dichtbij Nederland. Maar dat heb je natuurlijk al op school geleerd. Bijzonder is dat binnen de Franse grenzen nog een ander land ligt: Disneyland. Nou ja, officieel is het natuurlijk geen land. Maar
Disneyland is natuurlijk wel hartstikke leuk. Daarom gaan wij nu met jou een rondje door Disneyland maken.
A.

We beginnen bij het begin: je loopt Disneyland binnen. Je bent vrolijk en hebt er zin in! Je hebt gehoord
dat de attractie van Peter Pan zo mooi is. Daar ga je dan ook direct naar toe. Eerst stippel je voor jezelf
uit hoe je moet lopen. Teken op het hieronder afgedrukte kaartje een route van de ingang van het
park naar de attractie van Peter Pan.
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Frankrijk
B.

Na deze prachtige vogelvlucht is het even tijd voor rust en eigenlijk ook wel voor een hapje eten. Zo snel
al? Ja, zo snel al. Je bent toe aan een goede portie groenten. De keuze valt op ratatouille! Je weet wel,
het gerecht dat de rat uit die bekende film maakt. Waar ga je eten?

Bistrot chez Rémy
C.

Met een goedgevulde buik is het tijd voor de volgende attractie. Eentje vol spanning en sensatie. In het
filmpje op ons YouTube-kanaal zie je het begin van deze attractie. Hoe heet de attractie?
Zo kom je bij het filmpje: https://youtu.be/tKHuPtA1sFc

Hyperspace Mountain
D.

De dag is bijna om. Het is tijd voor de grote lichtshow op het kasteel met alle bekende muziek van
Disney: Illuminations. Let it go, Laat het gaan (of zoals ze in Frankrijk zeggen: Libérée, Délivrée) kan
natuurlijk niet ontbreken. Maar welk liedje zingen Anna en Elsa daarna? Ze zingen in het Frans, maar
je kunt de melodie vast wel herkennen. Je mag de Nederlandse of de Engelse titel geven.
Tip: kijk eens op YouTube.

For the first time in forever of Voor het eerst in al die jaren.

Au revoir!
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De Gouden Eeuw
8.1 PROJECT VERMEER
Veel van de bekendste schilders
van de wereld komen uit Nederland. Je hebt misschien al eens
van bijvoorbeeld Rembrandt en
van Vincent van Gogh gehoord.
Deze opdracht draait om een andere wereldberoemde Nederlandse schilder. Zijn naam is Johannes
Vermeer.
Hoe goed kun jij een van zijn bekendste schilderijen natekenen en
inkleuren? Laat maar eens zien!
Het schilderij heet Meisje met de
parel. We hebben hier een foto
voor je afgedrukt.
Maak met een perforator gaatjes in je tekening en zorg dat de
tekening in je vragenboekje zit
wanneer je het inlevert.

8.2 IK ZAL VAREN…
Wie van jullie is er in de Vliegende Hollander in de
Efteling geweest? Is je dit logo opgevallen? Het staat
natuurlijk voor Vliegende Hollander Efteling. Maar
wist je dat dit logo een knipoog is naar onze Gouden
Eeuw? Het originele logo komt uit de zeventiende
eeuw. Wat stond er op dit logo?

V.O.C.
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Spellen, speelgoed en games
9.1 IS HET SOMS NACHT OP HET FORT?
Dit is een karakter uit een razend populaire videogame. Hoe heet dit karakter?

Tricera Ops

9.2 KNUFFELEN
Ty-knuffels zijn lieve knuffeldiertjes en te herkennen aan hun mooie grote kraalogen.
Wisten jullie dat Ty-knuffels een naam en geboortedatum hebben en dat deze op
dat mooie rode hartje vermeld staan? De foto’s, namen en geboortedata staan door
elkaar. Verbind de knuffel met de juiste naam en geboortedatum. Goed om te
weten is dat het allemaal Ty Beanie Boos zijn en dat ze 15 centimeter groot zijn.

Hond Mandy 8 maart
Uil Owen 12 september
Eenhoorn Harmonie 7 september
Kikker Speckles 1 mei
Leeuw Ramsey 16 augustus

Speckles

Owen

Ramsey

Mandy

1 mei

16 augustus

7 september
12 september

Harmonie
8 maart
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Whizzkids
10.1 REKENEN
Janne gaat cupcakes bakken. Om acht cupcakes te
bakken heeft ze twee schepjes suiker nodig. Janne
wil er 36 bakken. Hoeveel schepjes suiker heeft ze
dan nodig?

9

10.2 NIET IN HOKJES DENKEN
Deze vraag is voor de bollebozen. Je ziet hier negen puntjes. Je moet ze aan elkaar verbinden. Je mag
daarbij maximaal vier rechte lijnen trekken. Let op: je mag je pen niet van het papier halen!
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Whizzkids
10.3 MARIO KART
In Mario Kart kun je lekker racen tegen je vriendjes of tegen de computer, maar je kunt ook strijden in
Battle Modus. In deze vraag doen we verslag van een muntenbattle (Coin Runners) in teams. We hebben jouw hulp nodig om te bepalen welk team de meeste munten heeft verzameld en daarmee dus wint.
Tel per team het puntenaantal op
Per karakter vertellen we wat er gebeurt. Daarbij gelden de volgende regels:
= +1 		
Team rood

= -3 muntjes (tot nul) 		

= alle munten kwijt

Gebeurtenissen van links naar rechts

Punten

9

7

10

12

Totaal
Team blauw

Gebeurtenissen van links naar rechts

38
Punten

15

0

12

12

Totaal

39
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