1. Bekend?
a. De Kinderband
b. Tijd: 13:30-14.15 uur
Locatie: Sint Agathaplein te Boekel
c. € 44,90 (CD Mini is uitverkocht) excl. verzendkosten. (En als je dit allemaal
tegelijkertijd besteld, worden er geen verzendkosten in rekening gebracht).
d. Couturier / Modeontwerper (Frans Molenaar)
2: Hiepierde pieper de piep (hierbij zit een geluidsfragment)
a. In een groen groen knollenland
b. Een E (C was vals) woord: Fluit
3. Kunst of gekladder…
a. Dick Bruna
b. Nijntje
c. Miffy
d. Rijksmuseum (van 27 aug t.m 15 nov 2015- Philipsvleugel)
4: Meester Menne
a.
13 jaar
b.
1933
5. Ode aan de vrijwilligers
a. Stichting Speeltrein
b. 30
c. Skatebaan Venhorst
6. Snelle, vlugge, …, beroemde overeenkomst
23 jaar, 28 jaar en 29 jaar + zonen
a. Yes-R, Ali B en Lange Frans
b. Rapper
c. Yessin, Amin en Willem

7. Kinderboeken
a. Een stuk chocoladetaart, een ijsje, een zure bom, een plak kaas, een stuk salami,
een lolly, een stuk kersenvlaai, een worstje, een cakeje en een stuk meloen.
b. Zaterdag
c. Op de kale hoofdjes van de buurkindjes
d. Wij ijsen eis.
8. Buitenspelen
a. Kubb spel
b. Wanneer win je: Als je de koning omgooit wanneer dit mag. En dat is wanneer
de overige basiskubbs al zijn omgegooid? Óf als de tegenstander al eerder de
koning omver heeft gegooid, voordat het mocht.
9. Dialect
Afbeelding aanleveren via USB-stick:
Gullie Joong makt mar es wa klaor vur ullie ouwe lui: slaoi meej aai meej juin
meej erepel.
Kinderen bereiden het volgende voor: ei, ui, aardappel en groente uit de tuin
(bijvoorbeeld sla) en op de foto wordt het aangeboden aan een ouder persoon.
10. Acrobatenwerk!
a. Jubileumconcert: 35e Kinderen voor kinderen
b. In het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam
c. Carré, is begonnen als circustheater. Jaren geleden trokken de leden van de
markante circusfamilie Carré met hun paardenspel door heel Europa en deden
vanaf 1864 ook Nederland aan. De hartelijke ontvangst die het circus hier ten
deel valt, is voor Oscar Carré reden juist Amsterdam tot thuishaven te maken
en in 1887 aan de Amstel een stenen paleis te laten bouwen, een circusvorst
waardig. Daarom werd tijdens een intermezzo dit acrobatisch werk getoond.

