28-12-2020

Inleiding
Hoera, je hebt het boekje geopend van de allerleukste 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 31 vragen. De meeste vragen kun je zo uit
het boekje maken, maar er is ook een bijzondere
doe-vraag 30. SAY CHEEEEESE!
Kijk snel bij vraag 30 wat je moet doen.

👉

👉

Een YouTube-vraag
20. TOET, TOET!
Te herkennen aan het icoontje
Ga naar www.youtube.com/debergsekwis1. Hier
vind je ons YouTube-kanaal.

🔎 Hoe moet ik dingen opzoeken?
•
•
•

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

❗ Wat zijn de regels?
• Schrijf de antwoorden in de antwoordvakjes.
• Schrijf zo netjes als je kunt.
Wij trekken geen punten af voor taalfoutjes. Wel
is het belangrijk dat je antwoord leesbaar is en
dat wij het goed kunnen begrijpen.

🕙 Wanneer moet ik het inleveren?
Stop het vragenboekje in de bijgeleverde envelop. Stop de envelop met de kwis uiterlijk om
17.00 uur in de brievenbus van het adres waar je
het boekje hebt opgehaald.

🏆 Hebben we gewonnen?
Op 9 januari maken we de winnaar(s) bekend.
Hoe we de prijs gaan uitreiken, kunnen we door
de huidige lockdown helaas nog niet zeggen.
Maar een winnaar komt er zeker! We houden je
op de hoogte. Succes!

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

Lekkere gerechten kunnen niet zonder dat ene speciale ingrediënt. Welke woorden horen bij elkaar?
Trek een lijntje tussen het gerecht en het juiste ingrediënt.

2

Gerechten

Ingrediënten

Boerenkool

Mayonaise

Brownies

Spaghetti

Hangop

Banaan

Gehaktbal

Meel

Nasi

Chocolade

Friet

Brood

Taart

Rijst

Pasta

Jus

Pisang goreng

Worst

Wentelteefjes

Yoghurt

ZOEK HET MAAR OP

1. Wat is de grootste vis ter wereld?

Walvishaai
2. Wat is de hoogste berg op aarde?

Mount Everest.
3. Wat is het diepste punt op de aarde?

De Challenderdiepte
4. In welke plaats staat de hoogste wolkenkrabber van Nederland?

Rotterdam
5. Welk dier heeft de langste neus?

Olifant

4

Berghem
3

OUDJES

Deze voorwerpen heb jij misschien nog nooit gezien. Maar je ouders, opa en oma of de ouders van je
opa en oma waarschijnlijk wel. Hoe noem je deze voorwerpen?

1

Walkman

2

Telefoon

3

Platenspeler/pick-up/LP speler

4

Handmixer

5

Bandrecorder

6

Videobanden

7

Centrifuge/droogtrommel

8

Geiser

9

Koffiemolen

1
2

3

10 Tv-antenne
4
5

6

8
10

7

9

5
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4

TELLEN MAAR

Hoeveel lampjes van de Bèrgse Kwis zitten er verstopt in de letters?

125

5

SIDEKICKS

Een avontuur beleven doe je liever niet alleen. Zo heeft Aladdin meestal zijn trouwe aapje Abu bij zich. Maar ook de slechteriken hebben
vaak hulpjes. Hoe heten deze sidekicks? Schrijf hun namen op.

Azrael
griezel (Flotsam)

gruwel (Jetsam)
Pickle

Shenzi
Banzai

Norm

Ed
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6

IK ZIE HET NIET MEER ZITTEN

Iedereen kent natuurlijk Langnek in de Efteling, maar wist je dat er nog meer Langnekken in Nederland
zijn? Weet jij waar ze wonen? Het kaartje van Nederland helpt je misschien op weg. De plaatsen waar je
ze tegenkomt zijn met nummertjes aangegeven. Noteer achter Langnek A, B, C het juiste nummer van
de plaats in Nederland.

A
B

C

Langnek

Woont in plaats (vul het nummer in)

A

1

B

2

C

3

7
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7

ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG

Isaac Newton ontdekte in de zeventiende eeuw al dat zonlicht uit
verschillende kleuren bestaat. Want wanneer je naar de zon kijkt als
het regent, wordt het zonlicht altijd op dezelfde manier gebroken en
ontstaat er een regenboog. Het was ook Newton die zeven kleuren
zag in de regenboog. Leuk feitje: Newton koppelde de zeven kleuren
aan de zeven muzieknoten do, re, mi, fa, sol, la en ti.
Noteer de kleuren van de regenboog in de juiste volgorde.
Begin bij de buitenste boog.

1 rood
2 oranje
3 geel
4 groen
5 blauw
6 indigo
7 violet of paars
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HERKEN HET MERK

Hier zien jullie negen logo’s.
Noteer de naam van het merk.

1

Twitter

2

Hello Kitty

3

Nike

4

Mc Donalds

5

Facebook

6

Pepsi(cola)

7

Apple

8

Shell

9

Pringles

9

1

4

2

5

7

3

6

8

9

HAPPY NEW YEAR

Over drie dagen begint er weer een nieuw jaar. Als de klok twaalf uur ’s nachts slaat, wensen de mensen
elkaar een gelukkig nieuwjaar.
Op welk eiland is het als eerste 1-1-2021?
Op welk eiland is het als laatste 1-1-2021?

Samoa of Tonga of Line eilanden
Baker eiland of Howland eiland

Wisten jullie dat daar precies 26 uur verschil tussen zit? Bij zowel A als B is één antwoord voldoende.

8

De Bèrgse Kinder Kwis 2020
10 MAKE THAT THE CAT WISE
Veel Nederlanders spreken very good Engels. Of denken ze dat maar? Misschien vertaalt jouw vader of moeder ook wel eens Nederlandse uitspraken of gezegden létterlijk naar het Engels. Dit klinkt vaak heel grappig.
Hieronder zie je vijf van zulke Engelse zinnen. Vertaal ze naar de juiste Nederlandse uitspraak of het gezegde.
What?! There sacks my pants from off.

No hair on my head that there on thinks.

Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt.

Wat?! Daar zakt mijn broek van af.
Make you not busy, I rescue me well.

Oh no, everything walks in the soup!

Oh nee, alles loopt in de soep.

Maak je niet druk, ik red me wel.

Make you no worries, you can always on me calculating.

Maak je geen zorgen, je kan altijd op mij rekenen.

11 TALENKNOBBEL
Je ziet vijf keer de zin ‘ik ga naar school’ in een andere Europese taal. Noteer welke taal bij welke zin hoort.

A

5

2: Italiaan

B

1

Vado a scuola

3: Deens

C

2

D
D:

jeg går på skolen

4: Noors

E
E:

jeg går i skole

5: Spaans

D

4

E

3

A
A:

Voy a la escuela

1: Frans

B
B:

je vais à l’école

C
C:

12 RARA WAT IS DIT?
Hier zie je voorwerpen die we sterk hebben uitvergroot. Welke gebruiksvoorwerpen zijn dit?

Schaar

Wattenstaafjes

Sleutel

Lucifers

Wasknijper
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13 FLOPJE FLAUW MOPJE
Hieronder lees je tien raadsels. Wat is het antwoord op deze raadsels?
1. Waar ergert het bestek zich aan in de bestekla?

1

opscheplepel

2

vieze handen

4. Welke schoen heeft geen zool?

3

en

5. Waarom vliegt een heks op een bezem?

4

handschoen

5

een stofzuiger is te zwaar

7. Er zwemmen tien kleine visjes. Eentje verdrinkt.
Hoeveel visjes zijn er over?

6

het regent niet

8. Wat is blauw en niet zwaar?

7

10 (vissen kunnen niet verdrinken)

9. Waarom neemt een Belg hooi mee naar bed?

8

lichtblauw

9

voor als hij een nachtmerrie krijgt

2. Wat krijg je als je poep omdraait?
3. Wat is er tussen hemel en aarde?

6. Er staan vijftig mensen onder één paraplu,
maar niemand wordt nat. Hoe kan dit?

10. Wat was was voordat was was was?

10 schone kleding

14 SPELLETJE SPELEN?
Heb je dit jaar ook lekker veel spelletjes
gespeeld? Hieronder zie je foto’s van
spellen. Noteer de naam van het spel.

Catan

Uno

Clever

junior
Keezenspel

Koehandel
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15 MUZIKALE PUZZEL
Vul alle antwoorden op de vragen in de kruiswoordpuzzel (gebruik alle vakjes). Als je de letters bij de vakjes 1 tot
en met 10 van boven naar beneden leest, vind je een zoekwoord. Noteer dit woord onder de puzzel.
1. Welk woord zingt Rolf Sanchez wel drie keer achter elkaar?
2. Jeruselema is een wereldhit dankzij het aanstekelijke dansje op TikTok.
Uit welk land komt de dj achter deze grote hit?
3. Welk voorwerp werd gebruikt in de Banana Drop Challenge?
4. Wie zat er heen en weer te wippen op een paddenstoel?
5. Een rapper die niet langzaam is?
6. Hoe heet het Nederlandse meisje uit K3?
7. Nederland won het Eurovisie Songfestival met het liedje Arcade. Wat is de voornaam van de zanger?
8. Nick en Simon komen uit welke plaats?
9. Marco Borsato heeft er drie van in zijn naam?
10. Hoeveel emmertjes water werden er gehaald in het bekende kinderliedje?

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Antwoord:

muzieknoot
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16 WEL OF NIET KIJKEN?
A: Wat betekenen de pictogrammen rechts?

1

mogelijk schadelijk tot twaalf jaar

2

grof taalgebruik

3

discriminatie

4

alle leeftijden

1

2

3

4

B: Hoe heet dit hulpmiddel (met deze pictogrammen) om
te zien of films en televisieprogramma’s schadelijk zijn
voor kinderen?

Kijkwijzer

17 WOEF, WOEF
Kies bij de onderstaande plaatjes de juiste
naam, het ras en het kenmerk uit de tabel.

NAAM

RAS

KENMERK

Marshall

Dalmatiër

brandweerwagen

Rubble

Bulldog

snowboarder

Chase

Duitse herder

allergisch

Zuma

Labrador

duiken

Skye

Cockerspaniël

helikopter
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18 GELD MOET ROLLEN
Donald heeft een spaarpot gekregen van zijn oom Dagobert. Omdat zijn oom op heel wat wereldreizen is
geweest, zitten er munten in de spaarpot uit Israël, Nieuw-Zeeland, Egypte, Nederland en het Verenigd
Koninkrijk (Engeland). Weet jij welke munten bij welk land horen? Vul de naam van het land in achter de
muntjes. Je ziet de voorkant en de achterkant.

Verenigd Koninkrijk

Egypte

Israel

Nieuw-Zeeland

Nederland
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19 AANTALLEN
Vul bij de volgende vragen telkens een getal in.
A: Al eens naar de bowlingbaan geweest? Dan
weet je dat het extra leuk is als je alle kegels
omgooit. Hoeveel kegels gooi je maximaal om
met je eerste bal als je een spare gooit?

9

B: Honk- en softbal zijn de enige
sporten waarbij stelen en slaan
mag. Hoeveel spelers staan er in
het veld?

9

C: Bij curling heeft ieder team van vier
personen grote ronde stenen om over
het ijs te schuiven. Maar hoeveel stenen
hebben de spelers van een team samen?

8

16

20

TOET, TOET!

Ga naar youtube.com/debergsekwis1. Hier vind je
het geluidsfragment dat bij deze vraag hoort (20.
Toet, toet!). Nu mag je lekker gaan luisteren naar
verschillende autogeluiden. Wat zijn de namen van
de auto’s die je hoort?

1

Koos

D: Denk eens na over de sport
schaken. Als de spelers een potje
beginnen, hoeveel pionnen staan
er dan in totaal op het bord?

2

Vigo

3

Margot

4

Claire

5

Jimmy
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21 AANGESCHOTEN WILD?!
Had óf heb jij ook een knuffelbeer? Dan was of ben je daar vast
heel lief voor. Maar dat geldt niet voor iedereen, zoals jullie op de
foto kunnen zien.

1

1. Van wie is deze beer geweest?
2. Wat is er met deze beer gebeurd?
3. Waar vind je deze beer?

3

de Zus van Max en Moritz

2

beschoten met pijl
en boog (doelwit)

de Efteling
bij Max en Moritz

22 WAT ZINGEN ZE OOK ALWEER?
In de volgende songteksten ontbreekt telkens een woord. Weet jij welke woorden de songteksten compleet
maken en welke artiesten bij de liedjes horen?
1.

2.

3.

“Frisse morgen in ______ , gewoon mijn business
Ik zie de meest mooie Française op d’r bung hoge hakken
En ik weet niet wat ik zeggen moet
Ik zeg: ‘Bonjour mon amour, mademoiselle tu est très belle’
En zij zegt: ‘Je suis Néerlandaise. Je parle un petit peu français’”

“Van Afrika tot in Amerika van op de _______ tot in de woestijn
Van Afrika tot in Amerika ja wij zijn zoveel mooier als we samen zijn”

“Niets is beter dan met jou de kou trotseren
Er zijn mensen die naar warme landen emigreren
Maar we hebben geen geld in onze koude handen
Dus we gaan maar naar je ouders in _______”

Artiest Kenny B
Woord Parijs
Artiest K3
Woord

Himalaya

Artiest Bløf
Woord

Zoutelande

23 BERGHEM MAPS
A: Noem vijf straatnamen in Berghem die naar een kruid zijn vernoemd, zoals Penningkruid.
Speenkruid, Vijfvingerkruid, Perzikkruid, Sint-janskruid, Koekruid, Knopkruid,
Jakobskruiskruid, Havikskruid, Bilzekruid
B: Ook zijn er straten die vernoemd zijn naar iemand uit het koninklijk huis. Noem er drie.
Julianastraat, Bernhardstraat, Wilhelminasingel, Clausstraat, Margrietlaan, Beatrixhof
C: Straatnamen met namen van granen en groenten zijn er ook heel veel in Berghem. Noem er vijf.
Witlofveld, Haverhof, Rijstveld, Maishof, Boekweithof, Korenstraat Lijnzaadweg, Roggehof,
Tarwestraat, Aspergeveld, Bietenveld, Radijsveld, Knolgroenveld, Moeshof, Rabarberveld
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24 DEZE HERKEN JE VAST WEL
Afgelopen jaar waren we veel thuis. Toch konden
we met elkaar online overleggen of kletsen.
Daarnaast kwamen we de tijd door met het kijken
naar films en series. Daarom heb je deze logo’s
misschien best vaak gezien dit jaar! Welke apps
zie je hier?

1

1

Whatsapp

2

House Party

3

Netflix

4

Zoom

5

Google Classroom

6

Microsoft Teams

7

Tik Tok

8

Snapchat					Videoland
9

4

5

7

3

2

6

8

9

25 GEEF ER WAT KLEUR AAN
Maak jij wel eens een nonogram? Vul deze
Japanse puzzel in met de aangegeven kleuren.
Welk dier komt er dan tevoorschijn?

Pinguïn

Korte uitleg:
aan de boven- en
linkerkant van de puzzel
staan aanwijzingen, die
bestaan uit getallen.
Elk getal geeft
aan hoeveel
aaneengesloten blokjes
je moet inkleuren van
deze kleur.
Om jullie op weg te
helpen is de onderste
regel al ingekleurd.
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26 IS HET EEN NIJLHOORN?
Dat dieren er in de natuur vreemd uit kunnen zien wisten we
al, maar hier hebben we wel heel bijzondere exemplaren.
Noteer per foto minimaal twee dieren die je ziet.

2

1

3

1

2

3

4

ijsbeer, aap

5

Leeuw, wesp

Neushoorn, aap, kameel/dromedaris

4

5
Pandabeer, (steen)bok 				

Sprinkhaan, olifant, vlinder
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27 MAG -IE IETS SCHERPER?
Weet je hoe het komt dat de tekenfilms die je kijkt er op jouw scherm zo scherp uitzien? Omdat de
schermen van tegenwoordig ontzettend veel pixels hebben. Zo kun je alle personages goed herkennen.
Maar wat nou als we het aantal pixels verlagen? Herken je de personages dan nog steeds?
Schrijf per pixeltekening op welke tekenfilmpersonages we zoeken.

Elsa

Ariel

Tijgetje

Aladdin

Anna

Botje

Winnie

Abu

Knorretje

de geest

Olaf

Iejoor
Katrien
Donald
Pluto
Goofy

Bliksem		 Takel

Minnie			Mickey

28 GOUDEN PLAK
Deze Bèrgse meid heeft een heel bijzondere sportprestatie geleverd. Ze is dit jaar Nederlands
kampioen op de 800 meter voor junioren geworden. Dat belooft wat voor de toekomst! Noteer haar
voor- en achternaam en de sport die zij beoefent.

Anne Knijnenburg						Atletiek
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29 JOUW LEIDER?
Je ziet vier foto’s van jeugdleiders. Noteer bij welke (jeugd)vereniging zij actief zijn.

Scouting Berghem

Taekyon Berghem

Berghem sport

Beatyes

30 SAY CHEEEEESE!
Heb jij dit jaar ook vakantie gevierd in eigen land? Dan weet je als geen ander hoe je dat
vakantiegevoel thuis namaakt. Wij willen graag een foto van jullie team in vakantiesfeer!
Enne, alleen een zonne- of skibril op vinden we niet genoeg. Maak er een mooi vakantiekiekje
van. Met alles erop en eraan.
Mail deze foto naar De Bèrgse Kinderkwis via info@debergsekwis.nl
Vermeld in de mail je teamnaam.

f
a
n
a
v
n
e
t
Groe and!
Amel
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31 ZOEK DE VERSCHILLEN

A

B

Onder water ziet alles er anders uit. Je denkt misschien dat de plaatjes hetzelfde zijn, maar toch zitten
er tien verschillen in. Zet een kringetje om de verschillen in afbeelding B.
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