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INCLUSIEF ONLINE
THUIS KWIS

Zorg dat je het niet mist

THUISKWIS =
THUISBLIJVEN

Kwis alleen vanuit je eigen
huisadres. Houd je aan de

RIVM-regels.
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SUCCES EN 
VEEL PLEZIER 

Deel je foto's op onze
Facebookpagina #ikdoemee



 

Hier heb je het dan eindelijk voor je: het kwisboekje van de Thuis Kwis. We 

hebben ons best gedaan een leuke, creatieve en actieve kwis in elkaar te 

zetten als alternatief voor de Balkumse Kwis en passend in deze bijzondere 

tijd. 

In september 2019 is de organisatie van de Balkumse Kwis uitgebreid met 

maar liefst vijf nieuwe leden. Dat was ook nodig. Nadat de kwis vijf jaar op rij 

was georganiseerd, waren er uiteindelijk nog maar twee leden van de 

oorspronkelijke organisatie over. Helaas was het toen te laat om voor 2019 

nog een hele kwis uit de grond te stampen. We hebben onze pijlen dus 

gericht op 2020. 

We gingen enthousiast van start en in september 2020 hadden we de 

volgende Balkumse Kwis al aardig vormgegeven. Maar tijdens de zomer 

zagen we het eigenlijk al aankomen. We konden niet anders dan besluiten 

om de Balkumse Kwis ook in 2020 niet door te laten gaan. 

Hoewel we niet wisten hoe de wereld er in december 2020 uit zou zien, 

vermoedden we dat het een andere feestmaand zou worden dan anders. 

We dachten dat veel mensen het toch leuk zouden vinden om “iets” te 

kunnen doen in de kerstvakantie. Dat werd de Thuis Kwis, helemaal 

afgestemd op de zwaarst denkbare lockdown. En met meer dan 200 

aanmeldingen lijken we te voorzien in een behoefte. 

We zijn blij dat we in deze bizarre tijd een kleine bijdrage kunnen leveren 

aan een leuke en gezellige kerstvakantie. We wensen je veel plezier met de 

Thuis Kwis en zien graag je ervaringen en foto’s terug op Facebook! 

De organisatie van de Balkumse Kwis 

 

 

 

        

 

Nog een paar praktische tips 
 
In het kwisboekje staan eerst 26 vragen voor 

volwassenen en daarna 10 vragen voor kinderen 

t/m 14 jaar. Je maakt zelf de keuze welke vragen 

voor jouw situatie van toepassing zijn. We raden je 

aan eerst het hele kwisboekje door te nemen om te 

zien welke vraag of opdracht wanneer klaar moet 

zijn en hoe de vragen moeten worden ingeleverd. 

Het is ook handig om de kwisuitleg uit het 

startpakket er nog eens bij te pakken. En vergeet 

niet om mee te doen aan de online kwis op het 

moment dat je je daarvoor hebt opgegeven. 
 



 

 

Wij bedanken onze sponsoren 
 

 



Hier beginnen deHier beginnen de
vragen voorvragen voor
volwassenenvolwassenen



 

Zoek alle straatnamen in de puzzel en streep ze door.  

 

 

 

 

 

        

 

Straatnamen Puzzel 
 

Volwassenen 

Nummer 1 

 

Als je alles hebt gevonden, 

vormen de overgebleven 

letters een zin.  

 

Vul deze zin in op het 

antwoordformulier.  

 

Wie goed kijkt ontdekt elke 

dag iets moois 

 

 

        

 



 

Een ouderwetse puzzel, maar wel in de feestelijke stijl van december. Zoek de verschillen. We geven 

niet aan om hoeveel verschillen het gaat. 

 

Kijk in de afbeelding hieronder in welke vakjes de verschillen liggen. Noteer de antwoorden in het 

antwoordformulier op de volgende manier: A1-A3-B5-C2…. 

Ligt het verschil in 2 vakjes, kijk dan in welk vakje het verschil het meeste ligt.  

Rechtsonder lees je waarop je moet letten bij het invullen van je antwoord op het antwoordformulier. 

 

 

 

 

 

        

 

Zoek de verschillen 
 

Volwassenen 

Nummer 2 

 

   

5 

2 

3 

4 

6 

7 

1 
A B C D E F G H I J K L M 

Volgorde van je antwoord: 

Alfabetische volgorde 

Daarna cijfers van laag naar hoog 

Kom een vak dubbel voor, benoem het 

dan ook dubbel. 

 

Voorbeeld: A1-A3-B5-C2….etc. 

 

 

 

 

Belangrijk voor het antwoordformulier: 

 

 Gebruik: 

Hoofdletters 

Koppelteken 

Géén spaties 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

C2-D4-E5-G1-G4-I3-J1-L2-M2 



 

 

Hoewel Kerstmis net voorbij is, zijn we nog wel helemaal in kerstsfeer.  

Dus beeld zelf het kerstverhaal uit in een fotocollage: 

 

• Jozef en Maria op zoek naar een slaapplaats 

• De stal die ze vinden met de dieren 

• Het kindje Jezus dat geboren is 

• De herders en koningen die op  

bezoek komen 

 

Het mag een moderne versie zijn  

en als je alleen of met tweeën  

bent, hoeft niet iedere persoon  

uit het kerstverhaal door een  

mens te worden gespeeld.  

We waarderen juist het zoeken  

naar creatieve oplossingen. 

 

 

 

        

 

 

Stuur je fotocollage (één PDF- of JPG-bestand van max. 2 Mb) voorzien van het 7-cijferig 

klantnummer, uiterlijk 3 januari naar:  info@balkumsekwis.nl. Vermeld in de onderwerpregel: 

Kerstverhaal-1234567 waarbij de cijfers voor je 7-cijferige klantnummer staan. 

De inzendingen die op tijd zijn ontvangen en aan alle eisen voldoen, worden beoordeeld op 

creativiteit. 

Het kerstverhaal 
 

Volwassenen 

Nummer 3 

mailto:info@balkumsekwis.nl


 

v 

Oud en nieuw zal voor veel mensen dit jaar door corona op een andere manier worden gevierd. 

Maar daarom hoeft het niet minder gezellig te zijn. Wij delen graag mee in die gezelligheid.  

Maak daarom, precies om 12 uur ’s nachts (in de nacht van 31 december 2020 op 1 januari 2021) 

een foto. Toon dat aan door middel van een klok ergens in de foto. Op de foto staat het hele 

huishouden (inclusief de in huis levende dieren) dat proost op het nieuwe jaar. Alle mensen 

hebben een drankje in hun hand en zijn feestelijk uitgedost. Ergens in/op de foto staat jullie wens 

aan het hele dorp voor het nieuwe jaar en jullie 7-cijferige klantnummer.  

Beoordeling op de rode items en creativiteit. 

 

 

        

 

 

Mail de foto (max. 2 Mb) dezelfde dag 

naar info@balkumsekwis.nl. Vermeld in de 

onderwerpregel: Nieuwjaar-1234567, 

waarbij de cijfers staan voor je 7-cijferige 

klantnummer. 

 

Wij vinden het heel leuk als je de foto op 1 

januari 2021 op de Facebookpagina van 

de Balkumse Kwis plaatst. Dit is echter niet 

verplicht.  

 

 

 

Gelukkig nieuwjaar 
 

Volwassenen 

Nummer 4 
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Heel Balkum Bakt 

Volwassenen 

Nummer 5 

 

 

Een leuk DIY-idee van alle  

tijden is het maken van decoraties  

van brooddeeg. Jong en oud kunnen  

hun creativiteit inzetten om mooie, leuke  

en grappige dingen te maken. We willen  

deze vorm van “kunst” gebruiken om jullie  

wat beter te leren kennen. Daarom hebben we  

de volgende opdracht bedacht: 

Beeld je hele gezin, inclusief in huis  

levende huis-dieren, uit in brooddeeg.  

Als je in je eentje meedoet aan deze kwis,  

ben je dus snel klaar      . 

     Hoe groot of klein, met of zonder kleur,  

met of zonder extra decoraties  

en 2d of 3D, dat maakt niet uit. 

 

 Wel belonen we creativiteit  

bij deze opdracht. 

 

Maak twee foto’s (max. 2 Mb 

per stuk) van het eindresultaat. 

Op beide foto’s zet je het 7-

cijferige klantnummer. Op één 

foto zet je ook de namen van 

alle gezinsleden en huisdieren 

die zijn uitgebeeld. Op de 

andere foto laat je de namen 

weg.  

Stuur deze twee foto’s samen in 

één e-mail uiterlijk 3 januari 2021 

naar info@balkumsekwis.nl. 

Vermeld in de onderwerpregel: 

Balkum-1234567, waarbij de 

cijfers staan voor je 7-cijferige 

klantnummer. 

        

 

mailto:info@balkumsekwis.nl


 

Tegenwoordig heeft iedereen z’n smartphone vol staan met allerlei handige, nuttige en soms 

onzinnige apps. Die apps herken je aan hun icoontjes. Geef van de volgende icoontjes aan welke 

app erbij hoort.  

 
Geef alleen het eerste hele woord zonder spaties weer dat je in de App Store of Google Play ziet, 

precies zo geschreven als daar. Behalve bij het 8e icoontje, daar gebruik je twee woorden en bij het 

11e  icoontje zelfs vijf woorden. 
  

 

 

 

        

 

1.  

App-icoontjes 
 

Volwassenen 

Nummer 6 

2.  

3.  

4.  

7.  

6.  5.  

9.  

8.  

11.  

10.  12.  

13.  15.  

14.  16.  

1. Pixlr  2. Fietsknoop  3. Spotify  4. Speedtest  5. HogeNood  

6.  MyFitnessPal  7. Fixi  8. Microsoft OneDrive  9. Burgernet   

10. Marktplaats  11. Routes in Het Groene Woud  12. Strava 

13. VivaVideo  14. Kruidvat  15. LastPass  16. Brabant vertelt 



  

v 

Nummer de letters van het alfabet A = 1 enzovoorts. In de grote blauwe vakken moeten letters 

komen te staan. Het getal in de witte vlakjes is de optelsom van de getallen (behorend bij de 

letters) in de aangrenzende blauwe vakken. 

Als je klaar bent, ontstaat er een vraag. Deze willen we weten en natuurlijk ook het antwoord! 

 

 

        

 

 

Noteer de antwoorden in het 

antwoordformulier op de volgende 

manier: 

Bij nr.1. Noteer de hele vraag. 

Hou oud is de Mirroise Bok 

Bij nr.2. Noteer alleen de cijfers. 

115 

Blokkenpuzzel 
 

Volwassenen 

Nummer 7 

 

 

 



 

Sinds de “optredens” van Irma Sluis staat gebarentaal flink in de belangstelling. Maar 

braille is natuurlijk net zo belangrijk als gebarentaal. Daarom zie je hieronder zes (bijzonder 

lange) woorden in braille. De vraag is welke woorden er staan, als je ze naar het 

“normale” alfabet vertaalt? 

 

 

        

 

 

 

Lange woorden 
 

Volwassenen 

Nummer 8 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

1:  ruitensproeiervloeistof 

 

2:  fietspompreparatiesetje 

 

3:  medewerkerstevredenheidsonderzoek 

 

4: hippopotomonstrosesquippedaliofobie 

 

5: arbeidsongeschiktheidsverzekeringsformulier 

 

 

 

 

6: potentiaalvereffeningswandcontactdoosafdekplaatje 

 



 

Er wordt veel gebouwd en verbouwd in Balkum en Mirroi. Overal waar je loopt of fietst, 

kom je plekken tegen waar de boel in de steigers staat. Waar zijn deze foto’s gemaakt? 

Noem de straatnaam. 

 

        

Er 

Bouwplaatsen 
 

Volwassenen 

Nummer 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achterweg 



•  

 

 

Hoefafdruk 
 

Volwassenen 

Nummer 10 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12

12 



 

Je ziet hiernaast een schaakbord met daarop 

aangegeven de laatste zet van wit. 

 

1. Zwart is aan zet. Wat moet hij doen om een 

zogenaamde paardvork te gebruiken? Geef deze 

zet aan in schaaktaal, samen met de eerdere zet 

van wit. Het nummer van de zet weet je niet, dus 

dat mag je weglaten.    Lc4Pe4 

 

2. Welk stuk op welk veld kan vervolgens het zojuist 

verzette zwarte stuk slaan? Wit paard op c3 

 

3. Als wit dit inderdaad doet, hoe kan zwart dan een 

pionvork inzetten? Geef deze zet en de vorige van 

wit in schaaktaal. Het nummer van de zet mag je 

weer weglaten.  Pe4d5   

 

 

 

        

 

Schaken 
 

Volwassenen 

Nummer 11 

Schaken is een bijzonder interessante sport. Zelf zijn we er niet bijzonder bedreven in, maar we zijn 

benieuwd hoeveel jullie ervan weten. (een variant van het antwoord wordt soms ook akkoord bevonden) 

 

 

Hieronder staan twee afbeeldingen, A en B 

 

4. In welke van de twee afbeeldingen is een stuk gepend?    B   

5. Welk stuk is dat op welk veld?      Zwar Pc6 

6. Kies uit de onderstaande opties A t/m H de mogelijkheden om er iets aan te doen. Noteer 

het antwoord in alfabetische volgorde met koppelteken er tussen (voorbeeld:   A-B-C).  

A-C-E-G  

 

 

 

 

 

        

 

A: B: 

A. Het pennende stuk slaan  

B. De penning innen 

C. Het pennende stuk tot een verklaring dwingen 

D. De vereffening betalen 

E. Het opheffen van de penning 

F. Het pennende stuk verpanden 

G. Uit de penning gaan 

H. Het pennende stuk verplaatsen 

 

 



 

Een jaar lang hebben je kunnen genieten van de gedichten van de Mirroise Bok. 

De rijmpjes hieronder heeft hij niet gemaakt. Waarschijnlijk vindt hij ze zelfs van inferieure kwaliteit. 

Maar kun jij desondanks raden wie, wat of waar er met elk rijmpje wordt bedoeld? 

 

 

 

        

 

1. 

In 2004 bedacht en nog steeds een 

symbool. 

Opgeblazen en niet te negeren, 

veroorzaak ik om mij heen een paars 

aureool. 

Met als doel de bureaucratie te 

weren.  Paarse krokodil 

Rijmelarij 
 

Volwassenen 

Nummer 12 

2. 

Vredelievend als ik ben, woedde om mij een hevige strijd. 

Met hand en tand verdedigd, maar toch verloren. 

Een herkenningspunt voor lange tijd, 

na meerdere verwoestingen steeds weer herboren. 

Gesloopte kerktoren Berlicum 

3. 

Of ik wel of niet besta, dat is de grote vraag. 

Velen gingen voor mij op ridderlijk avontuur. 

Al vond niemand mij tot op vandaag, 

de verhalen erover vullen sinds 1100 menig uur. 

Heilige graal  

4. 

Van gewelddadige oorsprong ben ik helaas,  

maar nu als een engel zo vredig en sereen. 

Natuurlijk gelegen nabij veelvuldig gegraas, 

voor de ontspanning van menigeen. 

Ven bij Engelenstede 

5. 

Een jaar lang overpeinzing 

en diepe gedachten, 

online oplettend gevolgd 

door velen, 

naar alle locaties waar mijn 

omzwervingen mij brachten, 

heb ik steeds mijn ziel en 

zaligheid met jullie willen 

delen.  Mirroise Bok     

 

Een bijzonder soort gedicht is de limerick. Weet je de kenmerken 

van een limerick? 

 

6.  Wat is het aantal regels? 5 

7.  Hoe ziet het rijmschema eruit in hoofdletters, te beginnen bij A?           

AABBA            

8.  Wat bevat de laatste regel?   clou 

9.  Welle twee zaken bevat de eerste regel doorgaans? 

Mens/persoon of dier en een plaatsnaam 

 

Opdracht 

Na al die inspiratie zijn we benieuwd of jij ook over dichttalent beschikt. We dagen je daarom uit 

om een eigen echte limerick te maken, met al boven gevraagde kenmerken, over je favoriete 

locatie in Berlicum of Middelrode. Je mag de locatie niet met naam en toenaam noemen, maar 

we moeten wel uit de limerick kunnen opmaken om welke plek het gaat.  

 

Stuur je gedicht voorzien van je 7-cijferig klantnummer uiterlijk 3 januari naar:  info@balkumsekwis.nl. 

Vermeld in de onderwerpregel: Rijmelarij-1234567, waarbij de cijfers staan voor je 7-cijferige 

klantnummer. 

mailto:info@balkumsekwis.nl


 

 

We zijn allemaal regelmatig onderweg, op de fiets, de motor of de auto, maar ook als 

wandelaar. En dan komen we ze tegen; van die verkeersborden waarvan we denken 

‘ken ik dat bord al?’ of ‘wat betekent dat bord ook al weer?’. En dan hebben we het nog 

niet over de verkeersregels waar er ook steeds weer nieuwe van bijkomen. Ken jij 

onderstaande borden en verkeerssituaties, zowel in binnen- als buitenland? 

 
  

 

 

        

 

In het verkeer 

Volwassenen 

Nummer 13 (blad 1) 

 

 

 

 

3.  Wat betekent dit bord? 

 

A   Einde rijbaan of -strook voor vrachtwagens. 

B   Rijstrook verboden voor vrachtwagens. 

C   Verboden in te rijden voor vrachtwagens. 

 

 

 

 

 

2.  Hiernaast zie je een autoweg. Wat is waar? 

A  De groene middenstreep geeft aan dat je 

niet mag inhalen. 

B  De groene middenstreep betekent 

(doorgaans) een maximum snelheid van 100 

km p/u. 

 

 

 

 
 

1.  Wat betekent dit bord? 

 

A  Wil je links afslaan, dan eerst rechts uitvoegen. 

B  Je nadert een zogenaamde verkeerssluis. 

C  Uitwijkplaats rechts van de weg, tegenligger heeft voorrang. 

 

4.  Bekijk het plaatje: de rouwstoet komt van 

links op een gelijkwaardige kruising. Je gaat 

rechtdoor. Wat is waar? 

 

A  Je hebt voorrang. 

B  De rouwstoet heeft voorrang. 

C  De rouwstoet heeft geen voorrang, maar 

het is goed gebruik om deze voorrang te 

geven. 

 

 

 

        

 



 

Volwassenen 

Nummer 13 (blad 2) 

 

 

 

 

7.  Wat betekent dit bord? 

 

A  Verplicht gebruik passeerstrook voor motorvoertuigen die niet.     

sneller kunnen of mogen dan 25 km p/u. 

B  Alleen toegankelijk voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of 

mogen dan 25 km p/u. 

C  Voorrangsweg voor motorvoertuigen die sneller kunnen of mogen 

dan 25km p/u. 
 

 
 

 
9.  Om 5:30 uur rijd je langs het afgebeelde hectometer 

paaltje. Hoe hard mag je dan rijden? 

 

A   100 km p/u. 

B   120 km p/u. 

C   130 km p/u. 

8.  Ik mag mijn navigatie op mijn mobiele  

telefoon gebruiken op de fiets of snorfiets. Wat is 

waar? 

A  Dat mag, zowel op de fiets als op de snorfiets. 

B  Dat mag (nog) op de fiets, maar niet op de 

snorfiets. 

C  Dat mag als de navigatie in een houder zit van 

de fiets of de snorfiets. 

D  Dat is verboden op de fiets en op de snorfiets. 

 

 

 

        

 

 

5.  In een woonwijk kom je dit bord tegen.  

     Hoe hard mag je daar rijden? 

 

A  Stapvoets   B  5 km per uur 

C  15 km per uur  D  30 km per uur 

 

6.  Je ziet een zogenaamde uitrijstrook, beter bekend  

als uitvoegstrook. Wat is waar? 

 

A  Als je bent uitgevoegd, mag je ook weer terug in- 

voegen. 

B  Als je bent uitgevoegd, ben je verplicht die uitvoeg- 

strook te blijven volgen. 

 



 

        

 

        

 

Volwassenen 

Nummer 13 (blad 3) 

 

 

 
 

 

12.  Hoeveel personen mogen er maximaal op 

de achterbank van een auto worden vervoerd? 

 

A  Dat wordt bepaald door de breedte van de 

bank. Per persoon is minimaal 55 cm nodig. 

B  Dat wordt bepaald door het aantal gordels 

dat aanwezig is op de achterbank. 

C  Voor een korte rit mag een extra persoon 

worden vervoerd mits er 55 cm beschikbaar is. 

D  Het aantal personen dat past in de gordels. 

Twee kinderen mogen dus  één gordel delen. 

 

10.  Mag je met je personenauto op diesel 

uit 2004 de milieuzone op de foto in? 

 

A  Nee, deze milieuzone geldt voor alle 

personenauto’s. 

B  Ja, deze milieuzone geldt niet voor 

personenauto’s. 

C  Nee, ook personenauto’s op diesel van 

2008 en ouder mogen deze milieuzone niet 

in. 

 

 

 

 

        

 

 

11.  Mag je op een vier-strooks autosnelweg een 

links rijdende auto rechts inhalen? 

 

A  Nee, inhalen gebeurt altijd links. 

B  Ja, maar alleen als er één strook tussen jou en 

de linksrijder aanwezig is. 

C  Ja, alleen als er in een file gereden wordt. 

 

13.  Wat houden de gele onderbroken strepen 

in? 

 

A  Hier mag je alleen parkeren met parkeerschijf. 

B  Hier mag je niet parkeren of stilstaan. 

C  Hier mag je even stilstaan om te laden/lossen. 



 

        

 

 

        

 

Volwassenen 

Nummer 13 (blad 4) 

 (blad 

 

 

 

 

15.  België.  Wat betekent dit bord? 

A  Verboden stil te staan tussen 1 uur ‘s-nachts en 15 uur  

’s-middags. 

B  Verboden te parkeren tussen 1 uur ‘s-nachts en 15 uur  

’s-middags. 

C  Verboden stil te staan van de 1e tot en met de 15e dag van 

de maand. 

D  Verboden te parkeren van de 1e tot en met de 15e dag van 

de maand. 

 

17.  Italië.  Wat geeft dit teken op het verkeersbord 

aan? 

A  De richting van het stadscentrum. 

B   Een route voor gevaarlijke stoffen. 

C  Dat je een rotonde met meerdere rijbanen nadert. 

D  Dat je een milieuzone nadert. 

 

 

16. Italië.  Dit bord kun je tegenkomen in Italiaanse 

steden en dorpen. Wat betekent het? 

 

A  Je nadert een plein met rijrichting tegen de klok in. 

B  Wil je naar links dan moet je omrijden. 

C  Doodlopende weg, volg de pijl naar de uitvalsweg. 

D  Dit bord leid je het stadscentrum uit. 

 

14.  België.  Zie de pijl op het wegdek van een Belgische snelweg. Wat is waar? 

 

A  De pijl geeft de verplichte rijrichting 

aan. 

B  De pijl geeft een verplicht rijstrook voor 

vrachtverkeer aan. 

C  De afstand tussen de pijlen geeft een 

veilige afstand tot de voorganger aan. 

D  Deze pijlen zie je op het wegdek na 

een invoegstrook. 



 

        

 

 

        

 
Volwassenen 

Nummer 13 (blad 5) 

 

 

 

 

18.  Oostenrijk.  Om Oostenrijk in te mogen met een 

elektrische auto heb je een tolvignet nodig. Wat is 

correct? 

 

A Het vignet is geldig voor alle snelwegen binnen 

Oostenrijk. 

B Het vignet geldt niet voor alle snelwegen, voor 

enkele trajecten moet je aanvullend tolgeld betalen. 

 

 

21.  Spanje.  Wat betekent bovenstaand bord? 

 

A  Verboden dubbel te parkeren. 

B  Niet parkeren op even dagen. 

C  Einde dubbele rijstrook. 

D  Verboden te parkeren aan beide kanten van de weg. 

 

20. Spanje.  Wat is waar? 

 

A  In Spanje hoef je geen richting aan te geven bij het 

oprijden of verlaten van een rotonde. 

B  Bij het verlaten van een rotonde in Spanje ben je 

verplicht eerst naar de buitenste rijstrook te gaan. Als 

dat niet lukt, moet je een extra rondje rijden. 

C  Als je goed zicht hebt – en het verkeer is rustig – 

mag je een rotonde ook linksom rijden. 

19.  Oostenrijk.  In Oostenrijk staan nog praatpalen langs de snelweg. Deze ‘Notruftelefone’ 

hebben een knipperlicht. Waarvoor is dat? 

 

A De palen knipperen alleen als er een spookrijder op de 

weg is. 

B Het knipperen kan duiden op verschillende gevaren, 

zoals een naderende file, spookrijder of ongeval. 

C De palen knipperen alleen als er sprake is van dichte 

mist. 

D Helemaal onjuist: ook in Oostenrijk zijn alle praatpalen 

langs de snelwegen inmiddels verwijderd. 



 

 

In december 2019 hebben we op Facebook een gedicht geplaatst. In dat gedicht zijn een 

aantal letters gemarkeerd. Deze letters vormen de naam van een boek en de naam van een 

schimmige organisatie die een belangrijke rol speelt in dit boek. 

 

1.  Wat is de naam van het boek?  Da Vinci Code 

2.  Wat is de naam van deze organisatie?  Opus Dei 

 

 

Verborgen boek 
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De opening van de COOP ligt nog niet zo lang achter 

ons, dus dit weet je vast nog wel. 

Kort na de opening was er sprake van enorme overlast. 

Wat was het? 

A.  een pinstoring. 

B.  niet goed functionerende winkelwagentjes buiten. 

C. de poortjes binnen gingen niet open. 

D. er was buiten wateroverlast. 

 

 

  

 

Bokkigheidje 



 

 

Ganzenborden. Wie kent het niet?  

 

De bedoeling van het spel is om als eerste op vakje 63 uit te komen. Natuurlijk zijn er tussentijds 

heel wat hindernissen die je moet overwinnen om vakje 63 te kunnen bereiken. En je mag 

deze keer niet zomaar wat gooien, wij hebben de worpen al voor je vastgelegd. Veel plezier.  

 

Wat heb je nodig: 

• het ganzenbord (zie startpakket of blad 3) 

• de spelregels hieronder 

• 3 pionnen in deze volgorde; de brandgans, de sneeuwgans en de roodhalsgans. 

 

Normaliter gooien de spelers om de beurt met de dobbelstenen om te bepalen wie het 

hoogste gooit, want wie het hoogste gooit mag beginnen. In ons spel heeft de roodhalsgans 

de meeste ogen gegooid en mag dus beginnen. De onderstaande spelregels moeten echter 

goed in acht worden genomen. 

 

• Wie bij de eerste worp 3 en 5 gooit, gaat ineens door naar vakje 26. 

• Wie bij de eerste worp 4 en 5 gooit, moet ineens doorgaan naar vakje 53. 

• Kom je op een vakje waar al de gans van een medespeler staat, dan moet je terug 

naar je oude plaats. 

• Kom je op een vakje waar een gans op staat afgebeeld dan mag je nog één keer 

eenzelfde aantal ogen verder tellen.  

• Let op bij onderstaande vakjes, hier gelden speciale regels: 

• vakje 6 - brug. Ga verder naar vakje 12. 

• vakje 19 - herberg. Sla één beurt over. 

• vakje 31 - put. Rustig afwachten, totdat je er door één van de 

medespelers wordt uitgehaald (wordt ingehaald). Is er geen speler meer achter 

je? Sla dan één beurt over. 

• vakje 42 - doornstruik. Ga terug naar vakje 37. 

• vakje 52 - gevangenis. Wacht totdat je door één van de andere spelers wordt 

bevrijd (wordt ingehaald). Is er geen speler meer achter je? Sla dan één beurt 

over. 

• vakje 58 - dood. Helemaal opnieuw beginnen. 

 

Om het spel te winnen, moet bij de laatste worp het juiste aantal worden gegooid om vakje 

63 te bereiken: gooi je teveel, dan moet vanaf vakje 63 worden teruggeteld; komt je gans 

daarbij op een vakje met een gans, dan moet nogmaals eenzelfde aantal vakjes worden 

teruggeteld. 

 

Ga naar de volgende pagina voor de worpen. 

 

Ganzenbord 
voor 3 gansjes 
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Speel het spel volgens onderstaande worpen: 

 

1. 2+4  

2. 4+5  

3. 3+6  

4. 4+3       

5. 2+4  

6. 1+3  

7. 6+5   

8. 4+5  

9. 5+6  

10. 1+1  

11. 6+6  

12. 3+6  

13. 4+6  

14. 2+5  

15. 2+2  

16. 1+3  

17. 3+6  

18. 2+3  

19. 6+6  

20. 1+4  

21. 4+5  

22. 4+5  

23. 4+5  

24. 2+5  

 

Ganzenbord 
voor 3 gansjes 
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1) Hoeveel beurten heeft de sneeuwgans in de put 

overgeslagen?  1 

2) Welke gans moest van vakje 42 terugtellen? 

roodhalsgans 

3) Hoe vaak heeft de sneeuwgans dubbel gegooid in 

dit spel?   1 

4) Welke gans kwam als eerste in de herberg? 

roodhalsgans 

5) Ging er ook een gans dood in dit spel? ja 

6) Wie heeft gewonnen? brandgans  
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Hieronder zie je een aantal scheikundige afbeeldingen. Enkele daarvan vind je gewoon bij je 

thuis in het keukenkastje. Helaas staat dan het onderstaande plaatje niet op de verpakking! 

Enkele stoffen zijn gevaarlijk. Je kunt ze maar beter niet binnenkrijgen.  

Eén van de plaatjes hoort bij een stof die door de veearts wordt gebruikt om schapen of geiten 

vruchtbaar te maken. Welke stoffen staan hieronder afgebeeld? 

 

Je mag de scheikundige of chemische naam op het antwoordformulier invullen, maar de huis-

tuin- en keukenbenaming rekenen we ook goed. 

1) 

 

Chemie 

 

4)  

    
 
 

 7)   

      

5) 
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 2)

         

3) 

 

6) 

  

1. dna, desoxyribonucleïnezuur 

2. sacharose, Suiker, C12H22O11 

3. nicotine, C10H14N2 

4. proligeston, Delvosteron, C24H34O4 

5. caffeïne, C8H10N4O2 

6. natriumchloride, Keukenzout, zout, NaCl 

7. (dubbelkoolzure) soda, soda, bakpoeder, NaHCO3 

 



 

 

Er wordt weleens gezegd dat het de kleine dingen zijn die het ‘m doen. Dat is in elk geval zo bij 

deze vraag. Hieronder zie je 20 detailfoto’s. Aan jullie de vraag om welke voorwerpen het gaat.  

 

Details 
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1 

 

2 

 

3 

7 

4

5 

 

5 

 

6 

 

8 

 

9 

 

7 

 

10 

 

(varianten op deze antwoorden zijn 

evt. ook akkoord) 

1. oog computermuis  

2. vliegenmepper 

3. schoen  4. vergiet 

5. limonadefles   6. strijkijzer 

7. wc-rol   8. pillenstrip 

9. theezakje  10. tuinslangkoppeling 



 

Details 

tails 
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11 

 

12 

 

20 

 

19 

 

18 

 

13 

 

14 

 

17 

 

16 

 

15 

 

(varianten op deze antwoorden zijn 

evt. ook akkoord) 

11. kiwi 

12. tuinstoel / tuintafel 

13. tuinslang 

14. inlegkruisje 

15. fietsband 

16. rasp 

17. stroopwafel 

18. fietshelm 

19. walnoot 

20. pindakaas 



 

 

Iedereen 

gebruikt ze 

tegenwoordig: 

emoji. Te pas en 

te onpas duiken 

ze op. Maar het 

kan zijn dat ze in 

Berlicum en 

Middelrode 

toch even een 

tijdje wat 

minder gebruikt 

worden, want 

deze vraag is 

een echte 

uitdaging.  

Dit vel staat vol 

met emoji. Ze 

komen allemaal 

meerdere keren 

voor, behalve 

eentje. Zoek die 

ene en bepaal 

zijn positie. Ga 

er daarbij vanuit 

dat de 

kolommen 

genummerd 

zijn, te beginnen 

links met 1. De 

rijen worden 

aangegeven 

met letters, te 

beginnen 

bovenaan met 

A.     Q5 

Voorbeeld hoe 

we het  goede 

antwoord dus 

verwachten:  

         1A 

 

 

 

 

 

        

Emoji 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 



 

 

Market Garden 

Vorig jaar werden in alle kernen van onze gemeente diverse bevrijdingsfeesten 

georganiseerd. Middels posters en op de aankondigingsborden werden deze aan de 

inwoners bekend gemaakt. 

 

1) In welk dorp werd het bevrijdingsfeest middels onderstaande foto aangekondigd? 

Den Dungen 

 
2)  Door alle dorpen reed ook een militaire colonne. Welke organisatie verzorgde deze 

colonne? Wheels-Middelrode 

Market Garden / Sport 
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Sport 

De meeste sportactiviteiten gingen dit jaar niet door. Maar er was een sportevenement wat 

wel doorging en waar Ivo een 13e plaats behaalde.  

 

3) Welke achternaam heeft Ivo? De Bruin 

4) Welke sport beoefent hij? Bobsleeën 

5) Bij welk evenement werd deze 13e plaats behaald? EK bobsleeën 

6) In welke plaats vond dit sportevenement plaats? Winterberg 

 

Corona en sport. Dit jaar horen ze bij onlosmakelijk bij elkaar. Maar de eredivisie voetbal 

werd vorig seizoen buiten corona ook geplaagd door een flinke storm. 

 

7) Wanneer vond de laatste spelronde plaats naar aanleiding van de corona golf?  

08-03-2020 

8) Hoe heette de storm die een deel van de wedstrijden verstoorde? Ciara 

9) Als gevolg van deze storm werden er vier wedstrijden afgelast. Wij willen één van deze vier 

wedstrijden op het antwoordformulier. Vermeld de 2 clubs met een tussenstreepje.  

FZ Utrecht-Ajax of AZ-Feyenoord óf Sparta-Ado Den Haag óf FC Emmen-FC Twente 



 

De onderstaande foto’s bestaan elk uit drie bekende Balkummers, Nederlanders, Europeanen of 

wereldberoemde mensen.  

Geef je antwoord in de volgorde van boven naar beneden, en geef steeds een dwarsstreepje 

tussen de namen. In drie gevallen mag je volstaan met de naam waaronder de bedoelde persoon 

algemeen bekend is. 

 

Mix-foto’s 
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4. 
5. 

8. 

10.  

1.Marion Koopmans, Prinses Beatrix, 

Ursula von der Leyen 

2. Brad Pitt, Frank Lammers, Ad Geerts 
3. Nelleke de Laat, Angela Merkel, 
Ankie Broekers-Knol 
4. Erwin Frunt, Wim Schuurmans, Prins 
Harry 
5. Madonna, Eva Jinek, Paris Hilton 
6: Camiel Stokkermans, Sting, Frans 
Timmermans 
7. Ellen Steenbergen, Desiree Tooren, 
Trijntje Oosterhuis 
 

8. Guus Meeuwis, Han 
Looijen, Mark Rutte 
9. Reese Witherspoon, 
Esther Verhoef, Marloes 
van Rijswijk 
10. Donald Trump, Bart van 
de Hulsbeek, Jaap van 
Dissel 



 

Je ziet hier tien verschillende soorten groentezaden. We hebben ze genummerd van 1 t/m 10. 

Daarnaast zie je tien afbeeldingen van groenten. Die hebben we geletterd van A t/m J. 

Geef de juiste combinaties van getal met een letter. En geef bij die combinatie ook de naam 

van de groente.  

De antwoorden horen als volgt op het antwoordformulier te komen: 1D erwt 

Wie zaait zal oogsten 
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           1                                      2                                    3                               4                                   5 

         6                                  7                                        8                                         9                                         10 

           A                                    B                                     C                                         D                                       E 

           F                                    G                                  H                               I                              J 

1E courgette    2F pastinaak    3G sla                4J postelein    5A tomaat 

6H boon           7B biet              8C pompoen    9I rucola          10D wortel 



 

2:  Peter werkt in de maand mei op alle werkdagen. Op 

zaterdag en zondag is hij vrij. Hij werkt op 8, 20 en 31 mei. Op 

welke dag valt de derde zondag in mei? 

A:  17 mei 

B:  19 mei   

C:  22 mei 

D:  24 mei 

 

 

 

        

 

1:  Kor heeft 4 soorten vogels: eenden, ganzen, kippen en kalkoenen.  

Een kalkoen en een eend wegen samen evenveel als 2 ganzen.  

Een gans en een kip wegen evenveel als 2 eenden.  

Een gans, een eend en een kip wegen samen evenveel als 2 kalkoenen. 

Een eend weegt 4 kg. Hoeveel wegen de andere vogels? 

A:  eend: 4 kg, gans: 5 kg, kalkoen: 6 kg, kip: 2 kg. 

B:  eend: 4 kg, gans: 5 kg, kalkoen: 6 kg, kip: 3 kg. 

C:  eend: 4 kg, gans: 6 kg, kalkoen: 5 kg, kip: 2 kg. 

D:  eend: 4 kg, gans: 6 kg, kalkoen: 5 kg, kip: 3 kg. 

 

 

Rekenopgaven 
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3: De volgende som klopt niet:  

26 - 54 = 10 

Door één van de cijfers te 

verschuiven kun je de som 

kloppend maken. Welk cijfer is 

dat?    6 

 

4: In de figuur hieronder staan 5 cijfers gegeven. Je kunt daarmee de rest van de figuur (op de 

streepjes) invullen. 

1. Kun je die aanvullen tot de achtste rij (rij 0 is de 1e)? Noteer het antwoord met koppeltekens 

ertussen en zonder spaties. (voorbeeld: 1-1-1-1-1-1-1-1)       1-7-21-35-35-21-7-1 

2. Wat is de relatie (samenhang) tussen de kolommen “rij” en “som”? Er zijn 2 antwoorden juist. 

Noteer de letters van de juiste antwoorden met een koppelteken ertussen. 

A:  [som] = 2 tot de macht [rij] 

B: [rij] = vierkantswortel van [som] 

C: 2 = [rij]-de machtswortel van [som] 

D: [som] = [rij] in het kwadraat 

3. Naar wie is het figuur hieronder vernoemd / wie ontdekte dit figuur?  Blaise Pascal 

 

rij  som 

0  1  1 

1  1  1  2 

2  1  2  1  4 

3  __  __  __  __  8 

4  __  __  __  __  __  16 

5  __  __  __  __  __  __  32 

6  __  __  __  __  __  __  __  64 

7 __  __  __  __  __  __  __  __ 128 

 

Vul bij meerkeuzevragen uitsluitend de juiste 

antwoordkeuze in: A, B, C of D. 



 

6:  Eugène loopt de 100 m. in 10,2 seconden. 

Frans loopt de 100 m. in 12 seconden. Hoeveel 

meter voorsprong kan Eugène aan Frans 

geven om gelijktijdig te kunnen starten en 

finishen? 

A:  11 m. 

B:  13 m. 

C: 15 m. 

D:  17 m. 

 

 

 

 

        

 

5:  Op 21 december was het water van het 

Lauwersmeer 90 cm. hoger dan normaal. Toen 

men ging lozen op de Waddenzee, zakte het pijl 

33 cm. Het Lauwersmeer heeft een oppervlakte 

van 6.000 hectare. Hoeveel water is er geloosd? 

A:  ± 0,2 mln m3 

B:  ± 2 mln m3 

C:  ± 20 mln m3 

D:  ± 200 mln m3 

 

 

 

Rekenopgaven 
 

Volwassenen 

Nummer 22 (blad 2) 

7:  Zet de getallen 1 t/m 16  in onderstaande matrix, zodanig dat 

de som van de rijen, kolommen en diagonalen gelijk is. Elk cijfer 

kan maar 1 x gebruikt worden. 

16 3  13 

  11  

 6 7 12 

1 15 14 1 

 

Noteer als antwoord in het antwoordformulier uitsluitend de 

getallen van de onderste rij met koppelteken er tussen, zonder 

spaties (voorbeeld:    1-2-3-4 )     4-15-14-1   

 

 

 

 

8:  Gegeven de cijfers: 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 

In deze rij kun je plussen zetten 

waardoor er steeds een 

andere optelling ontstaat.  

 

Voorbeelden:     

1+2+3+4+5+6+7+8+9    = 45    

Of: 123+45+6+789        = 963  

Of: 12+3456+78+9        = 3.555 

Waar moet je in de rij 

plustekens zetten om de som 

135 te krijgen? Noteer de 

reeks met plustekens (zoals 

hierboven in de 

voorbeelden), zonder spaties 

en zonder het = teken met de 

uitkomst.  1+23+4+5+6+7+89 

 

9: Kwekkeboom en Van Dobben willen fuseren. De omzet van 

beide snackfabrikanten samen is 246 mln euro. Kwekkeboom is 

2 keer zo groot als Van Dobben. Kwekkeboom exporteert 41 

mln euro naar het buitenland. Van Dobben levert alleen in 

Nederland. Hoe groot is de omzet van Kwekkeboom in 

Nederland? 

A:    82 mln euro 

B:  123 mln euro 

C:  164 mln euro 

D:  205 mln euro 

 
10: (9 ? 3):(36 ? 2) = 1,5 

Welke bewerkingstekens komen in de plaats van de 

vraagtekens? 

A:  + en - 

B:  + en : 

C:  x en – 

D:  x en : 

 

 

 

 

 

 

Vul bij meerkeuzevragen uitsluitend de juiste 

antwoordkeuze in: A, B, C of D. 



v 

 

Muziek 
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Op de website van de Balkumse Kwis vind je 5 korte geluidsfragmenten. In elk fragment hoor 

je twee nummers door elkaar. We willen van beide nummers de artiest en de titel weten. 

Noteer je antwoord als volgt: artiest-titel+artiest-titel  

Begin met de artiest die op de alfabetische volgorde als eerste komt. 

1. Katy Perry-Firework+Kelly Clarkson-Stronger 

2. AC/DC-Highway to hell+Kiss-I was made for lovin’ you 

3. The Pointer Sisters-I’m so excited+Tina Turner-Proud Mary 

4. ItaloBrothers-Radio hardcore+Safri Duo-The bongo song 

5. LUV-Trojan horse+Maywood-Late at night 



 

  

1) De tenen van een paar mooie dames vielen erg op. 

Het stond in BAMI nummer:   23 

 

 

2) Een man en een vrouw samen in een schoolbankje zitten. 

Het stond in BAMI nummer:   20 

 

 

3)  Een mondkapje met hartjes. 

Het stond in BAMI nummer:   27 

 

 

4) Het zwemdiploma A en B zijn te zien. 

Het stond in BAMI nummer:   21   

 

 

5) Het getal 22 staat naast een draaiknop. 

Het stond in BAMI nummer:   22 

 

 

6) Naast de televisie staat een mooie vaas vol gekleurde tulpen. 

Het stond in BAMI nummer:   25 

 

 

7) Je ziet een heel lief roze beeldje van een meisje. 

Het stond in BAMI nummer:   24 

 

 

8) Een jeep met een wiel op de motorkap en kenteken KR0456. 

Het stond in BAMI nummer:   19 

 

 

9)  Een B in drie kleuren die o.a. een stukje vingerafdruk bevat. 

Het stond in BAMI nummer:   26 

 

Waar stond het ook alweer? 
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Hieronder vind je een aantal omschrijvingen van items op foto’s bij artikelen die in de diverse 

BAMI’s hebben gestaan van nummer 19 t/m nummer 27. 

Zoek bij de vermelde omschrijving steeds het nummer van de BAMI en vul dit nummer in op 

het antwoordformulier. 

 



v 

 

 

Kwisdorpen 

(deze vraag zat ook in het startpakket) 
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In december 2019 kreeg je al een 

opwarmertje voor de Balkumse Kwis 

2020. We vroegen je toen om de 

logo’s van andere dorpskwissen te 

ontcijferen en de bijbehorende vraag 

op te lossen.  

We geven je hierbij een kaartje waar 

al veel kwisdorpen en -steden vermeld 

staan, maar let op, ook buiten dit 

gebied en boven de rivieren hebben 

ze het dorpskwissen inmiddels ontdekt. 

Op de website van de Balkumse Kwis 

(tabblad ‘Vragen’) vind je deze 

opdracht nog terug. Maak van de 

gevonden letters en cijfers een zin.  

Noteer het antwoord op het 

antwoordformulier. 

 Op weg naar 2020! 



Hier beginnen deHier beginnen de
vragen voorvragen voor  

kinderenkinderen



 

Neem een doosje lucifers of cocktailprikkers om de onderstaande figuren na te kunnen leggen. 

Los de opdracht op die erbij staat.  

 

Indien je meerdere getallen als antwoord geeft, noteer dit dan in de volgende notatie op het 

antwoordformulier (zonder spaties, en van laag naar hoog): 1+2+3    of       2+10 

 

 

 

 

        

 

1 :  → 

 

Welke 3 nummers kun je weghalen,  

zodat er 3 vierkanten overblijven?  2+13+15 

Puzzelen met stokjes 
 

 2 :   

 

Welk nummer (noem er één) moet je 

verplaatsen om de som kloppend te 

krijgen? 3 

3 : → 

 

Welke 3 nummers moet je verplaatsen om 3 even 

grote vierkanten te maken? (er zijn 

meerdere opties mogelijk; noteer één 

antwoordcombinatie)   

1+2+4 of 3+6+8 of 5+7+10 of 9+11+12 

 4 :   

 

Welk nummer (noem er één) moet je 

verplaatsen om de som kloppend te 

krijgen? 6 

5 :  

 

Welk nummer (noem er één) moet je verplaatsen om de som kloppend te krijgen? (er zijn 

meerdere opties mogelijk; noteer één antwoordcombinatie)  3, 7 

Kinderen 

Nummer 1 



 

Zoek de 10 verschillen 

 

Kijk in de afbeelding 

hieronder in welke 

vakjes de verschillen 

liggen. Ligt het 

verschil in 2 vakjes, kijk 

dan in welk vakje het 

verschil het meeste 

ligt.  

 

Noteer de 

antwoorden in het 

antwoordformulier op 

de volgende manier: 

A1-A3-B5-C2…. 
 

Rechtsonder lees je 

waarop je moet 

letten bij het invullen 

van je antwoord op 

het antwoord-

formulier. 

 

 

 

 

 

        

 

Zoek de verschillen 
 

Kinderen 

Nummer 2 

 

 

  

5 

2 

3 

4 

6 

7 

9 

8 

10 

1 

A B C D E F G H I J K Belangrijk voor het  

antwoordformulier: 

 

 Gebruik: 

Hoofdletters 

Koppelteken 

Géén spaties 

 

Volgorde van je 

antwoord: 

 

Alfabetische 

volgorde 

Daarna cijfers van 

laag naar hoog 

Kom een vak 

dubbel voor, 

benoem het dan 

ook dubbel. 

 

Voorbeeld:   

A1-A3-B5-C2….etc. 

 

 

 

 

        

A3-B8-E6-E7-F3-F8-H3-H3-H5-J6 



 

Pak één vel papier en maak hierop minimaal 5 tekeningen, 

waarbij je gebruik maakt van kerstkransjes. De foto’s met de 

elastiekjes en koekjes zijn ter inspiratie. Wat kun jij allemaal 

bedenken met kerstkransjes? 

Onderstaande drie onderwerpen willen we in elk geval terugzien: 

• Oud & Nieuw / 2021 

• Een dier 

• Een persoon 

Het maakt niet uit wat voor kerstkransjes je gebruikt (koek, 

chocola) en ze hoeven voor het maken van de tekeningen ook 

niet heel te blijven.  

 

 

 

        

 

 

Noteer op het tekenvel in de hoek rechtsonder je naam en 7-cijferig 

klantnummer.  

Stuur een foto (max. 2 Mb) van het eindresultaat uiterlijk 3 januari 

naar:  info@balkumsekwis.nl.  

Vermeld in de onderwerpregel: Kerstkransjes-1234567 waarbij de 

cijfers staan voor het 7-cijferig klantnummer. 

 

De inzendingen die op tijd zijn ontvangen en aan alle eisen voldoen, 

worden beoordeeld op creativiteit. 

DE KERSTKRANSJES NADIEN OPETEN HOORT NATUURLIJK OOK BIJ DE OPDRACHT!  

 

Creatief met kerstkransjes 
 

Kinderen 

Nummer 3 

mailto:info@balkumsekwis.nl


 

1. 

Twee moeders en twee dochters gaan samen een dagje winkelen. Als ze gaan koffiedrinken is 

iedereen blij, want ze krijgen allemaal koffie met gebak. De serveerster zet 3 kopjes koffie en 3 

gebakjes op tafel. Hoe kan dit?  Dochter-Moeder-Oma (of grootmoeder) 

2.  

Welke kant 

rijdt de bus 

op? Naar 

rechts of 

naar links? 

Naar links 

Hersenkrakers 
 

Kinderen 

Nummer 4 (blad 1) 

3.   

Hoeveel dieren zie jij?  11 

 

5. 

Een klein lieveheersbeestje is in een put 

gevallen. Zij zit op 20 meter diepte. Overdag 

kruipt ze in totaal 5 meter omhoog.  

Maar in de nacht als ze slaapt, zakt ze weer 4 

meter omlaag.  

Op de hoeveelste dag is ze boven? 

(Noteer alleen een getal) 16 

 

4.    

Vrijdag de 13e.  186 

Hoe vaak komt de 

13, de 1, of de 3 in 

de 366 dagen van 

dit jaar voor? Geef 

één getal door en 

niet per cijfer apart. 

 

 

6.   

Hiernaast 

hebben we 5 

vormen liggen. 

Kun jij deze 5 

vormen in een 

vierkant leggen? 

Waar in het 

vierkant komt het 

vierkant te 

liggen?  

In een hoek 

 

 7.  

Een legkippetje en een bruin eitje kosten 

samen € 1,06. Het kippetje is € 1,00 duurder 

dan het bruine eitje. Wat kost het eitje? 
(Laat in het antwoord het €-teken weg. Noteer het 

antwoord met 2 cijfers achter de komma)    0.03 

 

8.  

Je bent lekker buiten aan het spelen met een 

voetbal. Je gooit de voetbal zo dat hij vanzelf bij 

je terugkomt. De bal zit nergens aan vast, stuitert 

nergens tegenaan en er is niemand anders in de 

buurt. Hoe dan?  Je gooit de bal omhoog 

 



 

9.  

Kun jij achterhalen wat de juiste combinatie is om de kluis te  

openen. We helpen je een klein beetje op weg. 

4-5-6  > 1 cijfer juist en op de juiste plaats 

8-4-9  > 1 cijfer juist en op de juiste plaats  

6-1-2  > 1 cijfer juist maar niet op de juiste plaats 

5-4-7  > 1 cijfer juist maar niet op de juiste plaats 

1-2-3  > geen enkel cijfer juist 

(Noteer het antwoord op de volgende manier:  1-1-1 )  8-7-6 

 10.   

Janneke heeft heerlijk buiten liggen 

zonnen. Nu is ze moe wil gaan 

slapen. Ze loopt door alle deuren 1x 

en sluit ze achter zich. Welke kamer 

is haar slaapkamer? 

(Noteer alleen een letter)    B 

Hersenkrakers 
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12.   

Hoeveel cirkels hebben een zwarte 

stip?    9 

 

11.   

Welke getal komt op de plaats van het vraagteken? 

5  +  5  :  5  +  5  x  5  -  5  +  5  :  5  +  5  =  32 

 

13. 

Zie jij het? Welke plaatje van de 2e rij hoort op het  

vraagteken? Noteer de letter.   F 

 
 

 

 



 

Ik woon in een huisje in de bergen en soms ga ik naar mijn bootje aan het 

strand. Ik houd niet zo van bruggetjes.  

 

 

 

 

        

 

Doolhof 
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1. 

Weet jij hoe ik bij 

mijn bootje kom 

en daarbij zo 

min mogelijk 

onder 

bruggetjes door 

hoef?    5 

 

Geef als 

antwoord het 

aantal 

bruggetjes waar 

ik onder door 

gelopen ben. 

 

 

 

2. 

Ik wil het liefste 

ook niet met 

een bruggetje 

over de 

waterval/rivier. 

Lukt dat? Vul 

dan het getal 0 

in als antwoord. 

Lukt dat niet? 

Geef dan  

het aantal 

bruggetjes dat ik 

over de 

waterval/rivier 

moet.  1 

 

        

 



 

 

 
In coronatijd wordt er veel minder gevlogen dan normaal, maar dit vliegtuigje is zo klein dat een 

groot gezin het kan vullen. Met acht passagiers is het vliegtuig namelijk al vol. De stoelen zijn 

genummerd. De vraag is welke passagier op welk stoelnummer zit?  

Wims plaats is direct achter de piloot. Hij moet naar links kijken om uit het raam te kijken. 

Er zit één stoel tussen Anja en de piloot. 

Katrien en Anja zitten naast elkaar. 

Mark en Els ook. 

Hans zit net achter Mark. 

Bij Katrien zit het raam aan de linkerkant. 

Katrien en Karin zitten niet vlak achter elkaar, maar wel aan dezelfde kant van het vliegtuig,  

Bart en Karin zitten net zo ver van elkaar als Wim en Hans. 

 

 

        

 

Vliegtuigreis 
 

Kind 

Stoel 1:  Bart 

Stoel 2:  Wim 

Stoel 3:   Anja  

Stoel 4:  Katrien 

Stoel 5:   Mark 

Stoel 6:   Els 

Stoel 7:   Hans 

Stoel 8:   Karin 

 

        

 

Noteer de namen van de passagiers bij het betreffende stoelnummer 

op het antwoordformulier.        
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Je ziet steeds vier vakjes met drie letters. Vul in elk leeg vakje de ontbrekende letter in. Als je ze 

allemaal hebt ingevuld, heb je acht letters. Daarmee kun je een woord maken. Wat is dat woord? 

 

        

 

R 
 

T 
 

 
F 
 

G 

 

Ontbrekende letters 
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A 
 

S 
 

 
Z 
 

X 

 

 
I 
 

O 

 
K 
 

L 

 

 
R 
 

T 

 
F 
 

G 

 

 
W 
 

E 

 
S 
 

D 

 

 
U 
 

I 

 
J 
 

K 

 

 
W 
 

E 

S 
 

D 
 

 

  

 
G 
 

H 

B 
 

N 
 

 

Verzamelde letters      ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

Het woord dat je hiermee kan vormen :   ______Kerstbal________________ 

 

Geef alleen het woord door op het antwoordformulier.          

Kom je er niet uit? 

Ergens in het gehele kwisboekje staat een (subtiele) hint. 

Volwassenen nummer 8 (toetsenbord) 

        

 



 

Hieronder zie je tien verschillende combinaties van steeds 3 bekende personen, poppen, 

animaties of stripfiguren. Aan jou de taak om van elke combinatie de namen te vinden. Geef je 

antwoord in de volgorde van boven naar beneden, en geef steeds een dwarsstreepje tussen 

de namen, zoals bij Naam1-Naam2-Naam3. Zorg dat je de namen goed schrijft! 

 

Mix-foto’s 
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2 

 

5 

 

7 

 

          

8 

10 

(Varianten zijn evt. ook akkoord) 

1. Mickey Mouse-Dora-Maja de Bij   2. Pikachu-Minion-Sponge Bob 

3. Kabouter Plop-Pippi Langkous-Elmo   4. Donald Duck-Nijntje-Grote 

Smurf   5. Batman-Superman-Spiderman    

6. Mega Mindy-Ladybug-Owlette   7. Goofy-Tommie-Woezel   

8. Catboy-Pink Panther-Hello Kitty   9.  Ariël-Sneeuwwitje-Elsa   

10. Brandweerman Sam-Winnie de Pooh-Bumba 
 



 

Als je heel goed naar voorwerpen kijkt, zie je hoe bijzonder ze zijn. We hebben voor jou twintig 

detailfoto’s gemaakt. Kijk maar eens goed om je heen, in- en om het huis, of je deze voorwerpen 

kunt vinden. De antwoorden kun je invullen op het antwoordformulier. 

 

 

 

        

 

 

 1   2    3    4 

Details 
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9  10 11 12 

 

  5  6  7  8 

(varianten zijn evt. ook akkoord) 

1. Bezem  2. Mandarijn  3. Pompoen   4. Kentekenplaat    

5. Lamp    6. CD              7. Glas            8. Slot   

9. Pleister  10. Brood       11. Blad          12. Gieter 



 

 

 

Details en een bokkigheidje 
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 17  18  19  20 

Deze kabouter is er soms 

wel en soms niet.  

 

1. Als de kabouter er wel 

is, wat is er dan 

gaande?   

Avondvierdaagse 

 

2. Wat wijst de kabouter 

aan? 

De looproute 

 
(een variant op het antwoord 

is evt. ook akkoord) 

 

13  14  15 16 

13. Bloem    14. Tandenborstel          15. Waxinelichtje  16. Tissuedoos 

17. Kam       18. Afstandsbediening  19. Snoeischaar    20. Bidon 



v

 

 

 

Muziek 
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(Een variant op deze antwoorden is evt ook akkoord) 

1. DNCE-Cake by the ocean+Tones and I-Dance monkey 

2. De Wannabiez-Kangoeroe eiland+K3-10.000 luchtballonnen 

3. Gers Pardoel-Ik neem je mee+Nielson-IJskoud 

4. Bibi-Kaboeja!+Kinderen voor Kinderen-Pasapas 

5. Armin van Buuren-Blah blah blah+Jebroer-Kind van de duivel 

 

Op de website van de Balkumse Kwis vind je 5 korte geluidsfragmenten. In elk fragment hoor 

je twee nummers door elkaar. We willen van beide nummers de artiest en de titel weten. 

Noteer je antwoord als volgt: artiest-titel+artiest-titel  

Begin met de artiest die op de alfabetische volgorde als eerste komt. 

 

 

 

 

 

 


