BUURTFEEST
2.1

Op een buurtfeest komen 5 mannen uit de Wilhelminastraat elkaar tegen. Na een paar
biertjes beginnen ze tegen elekaar op te scheppen over hun baan en salaris. Helaas
zijn hun uitspraken niet allemaal te checken, dus moeten we ervan uitgaan dat ze
allemaal de waarheid spreken. Kun jij van elke buurtbewoner aangeven welk beroep
ze (beweren) uit (te) oefenen en hoeveel ze daar mee verdienen? En welk kleur shirt
droeg iedereen?












Erwin is mode – ontwerper
Het jaarsalaris van de chirurg is geen drie ton
De man met roze shirt is advocaat
Het salaris van Kees is 26.000,00 per maand
Chiel draagt een geel shirt
Willy verdient 19.000,00 per maand
De deejay krijgt elke maand 22.000,00 op zijn rekening
De man met het rode shirt heft een week salaris van 8.000,00. Hij is geen chirurg
Degene die drie ton per jaar verdient heft geen oranje shirt
De man met een maand salaris van 26.000,00 draagt een groen shirt
De atleet heet chiel

Buurtbewoner

Kleur shirt

Beroep

Salaris

Chiel

Geel

Atleet

€. 300.000,00 p/j

Kees

Groen

Chirurg

€. 26.000,00 p/m

Hans

Oranje

Deejay

€. 22.000,00 p/m

Erwin

Rood

Mode-Ontwerper

€. 8.000,00 p/w

Willy

Roze

Advocaat

€. 19.000,00 p/m
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2.2

Onderstaande tekst is een gedeelte van een bekend nummer, vertaald naar het
Brabants. Welk nummer is het en wie zingt het orgineel?
’t Klokske sloat, weur uur uurke veurbij en de zon naait em deruut
K hei nog genuug tiet om eraachter te komme hoe ik m’n verdriet verjoag.
Tot nu toe hek ’t best goe gedoan ’t daaglicht wiest me de weg.
Maor als ’t donker werd ruupt d’n eenzoamheid mien.
Och, ik wil zo ger meej iemand daanse
En zo ger de warmte vuule
Joah, meej iemand daanse
Meej un sjoeke da van men houw
Ik hej veel mee oe op en ik ben de weg kwiet
Leupend deur de staad
Op een gegeve moment houw de gekkigheid op
En vuul ik men weur sip
Ik hej un mees neudig die een gokske woagt
Veur ’n liefde die heit genuug is um te blieven braanden
Moar als ’t donker werd
Ruupt m’n eenzoame hart mee

Titel:

I wane dance with somebody

Artiest:

Witney Houston

2.3 Zin in een echte Kamping bijeenkomst? Kom om 15.11u naar Camping Ponderosa,
Maaijkant 23-26! Neem de bingokaart en een stift mee.
LET OP: Vergeten = niet deelnemen!!!
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2.4 Tijdens de Corona Lock down kwamen de spelletjes uit de kast voor een gezellige
spelletjesavond. In de onderstaande foto’s zie je telkens spel elementen die bij een spel
horen. In elk groepje bevindt zich echter een indringer, die uit een ander spel komt.
Kunnen jullie deze spelbreker eruit pikken?

C

Antwoord:

Antwoord:

H
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P

Antwoord:

Antwoord:

T
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Antwoord:

V

1,5 M ETER AFST AND
2.5 Door de pandemie waren we genoodzaakt om steeds 1,5mtr afstand te houden van
elkaar. Nu (bijna) iedereen gevaccineerd is kunnen we de regels steeds een beetje
versoepelen.
Ga tussen 14.00u en 17.00u naar Adams Asperges & Kalverhandel, Hondseindsebaan 2
en voer daar de opdracht zo goed mogelijk uit!

26

DUETS ZINGEN
2.6 Hieronder zien we 16 foto’s van zangers en zangeressen. Wie hebben er samen een duet
gezongen? Het kan zijn dat iemand met meerdere personen uit de lijst heeft gezongen.
Let op: je mag de nemen allemaal maar 1 keer kiezen.
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DAAR ZIT M UZIEK IN…
2.7

Artiest:

Metallica

Nummer:

Nothing Else Matters
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Artiest:

Queen

Nummer:

We Are The Champions

Artiest:

Meedere artiesten mogelijk

Nummer:

O Sole Mio
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HAAIKNEUTERS

2.8

Sinds lange tijd bestaat het Rooms Katholieke carnavalsfeest. Ook hier in Ulicoten. We
hebben veel emblemen gevonden. Aan jullie de vraag uit welk jaartal……

2013

2017
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1996

1995

2005

1998

1986

2009
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2.9

Welke beroemdheden herken jij nog?

3.1

Angelina Jolie

3.6

Henny Huisman

3.2

Barry Atsma

3.7

Paris Hilton

3.3

George Cloony

3.8

Roy Donders

3.4

Jennifer Aniston

3.9

Ariana Grande

3.5

Doutzen Kroes

3.10

Madonna
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MARRIED WITH….

2.10

Vroeger was het in Ulicoten een traditie dat er getrouwd werd in de kerk! Wij vonden
het weer tijd voor een Fisje in ons klein durpke!
Daarom kom je met 2 personen in trouwkleding naar de kerk. Leef en dos je
helemaal uit vrouw/vrouw, man/man of heerlijk tradioneel man/vrouw…
Hoe zien jullie het perfecte paar?
Breng mee:
Aanvang:

2 ringen, een boeketje bloemen en something old, something new,
something borrowed, something blue
16:00 uur
Extra bonuspunten te winnen!!!
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HARRY POTTER
2.11

Harry Potter, voor velen een genot om alle boeken te lezen. Razend populair waren
deze boeken en later zijn ze ook nog verfilmd. Dus bijna iedereen heeft hier wel iet
van meegekregen. Wij zijn benieuwd hoeveel jullie hiervan weten.

1. Hoe lang verandert de gedaante bij het nemen van een slokwisseldrank?

Een uur

2. Wie is de scheidsrechter bij de zwerkbalwedstrijden?

Madame Hooch

3. Hoe heet de toverschool waar Harry Potter naartoe ging?

Zweinstein

4. Van welke afdeling is De Dikke Monnik afdelingsgeest?

Huffelpuf

5. In welk jaar was de eerste Harry Potterfilm in Nederland en België te zien?

2001

6. Hoe wordt de vloek des doods uitgesproken?

Avada Kedavra

7. Hoe heet de schrijfster van de Harry-Potterboeken?

J.K. Rowling

8. Wat is de titel van de tweede film uit de Harry Potter reeks?

Harry Potter en de
geheime kamer

9. Hoe heet het gevleugelde balletje dat met Zwerkbal gevangen moet worden?

De Gouden Snaai

10. Hoe wordt iemand die Sisselspraak kent genoemd?

Een Sisseltong

11. Waar verblijven de uilen op Zweinstein?

In de uilenvleugel

12. Welke actrice speelt in de Harry Potter films de rol van Hermelien Griffel?

Emma Watson

13. Op welke datum rijdt de Zweinsteinexpress jaarlijks naar Zweinstein?

Op 1 september

14. Wie is afdelingshoofd bij de Griffoendors?

Minerva Anderling

15. Hoe heet de tovenaarswinkelstraat waar Harry Potter zijn schoolspullen koopt?

Wegisweg

16. Uit hoeveel films bestaat de Harry Potter-filmreeks?
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17. Met welk magisch voorwerp werden de nieuwe leerlingen op Zweinstein
ingedeeld? De sorteerhoed

De sorteerhoed

18. Door wie werd schoolhoofd Albus Perkamentus vermoord?

Severus Sneep

19. Welk dier staat afgebeeld op het afdelingswapen van Zwadderich?

Een slang

20. Door welke vloek zijn de ouders van Harry Potter vermoord?

De vloek des doods

21. Welk dier is de patronus van Harry Potter?

Een hert
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22. Welk type bezem kreeg Harry van Professor Anderling?

De Nimbus 2000

23. Wat is de naam van de uil van Harry Potter?

Hedwig

24. In welke ruimte op Zweinstein worden onder andere feesten gevierd?

De grote zaal

25. Hoe heette de huis-elf van de familie Malfidus die door Harry werd bevrijd?

Dobby

26. Welke broer van Ron Wemel overleed bij een explosie tijdens de slag om
Zweinstein?

Fred Wemel

27. Met welke toverspreuk kunnen objecten gaan zweven?

Wingardium Leviosa

28. Wat zijn de 2 afdelingskleuren van Huffelpuf?

Geel en zwart

29. Hoe heet de lerares in kruidenkunde op Zweinstein?

Pomona Stronk

30. Hoe heet de conciërge op Zweinstein?

Argus Vilder

31. Hoe heet het dorp waar de toverschool Zweinstein staat?

Zweinsveld

32. Vanaf welk spoor vertrekt de Zweinsteinexpress naar Zweinstein?

Spoor 9 ¾

33. Hoe wordt het vak genoemd waarbij les wordt gegeven over dreuzels?

Dreuzelkunde

34. Wat was de naam van “Hij-Die-Niet-Genoemd-Mag-Worden?

Voldemort

35. Hoe oud moet je zijn om toegelaten te worden op Zweinstein?

11 jaar

36. Hoe heet de feniks van Albus Perkamentus?

Felix

37. Hoe worden de magische verzamelplaatjes genoemd die bij chocokikkers
zitten?

Chocokikkerplaatjes

38. Welke kleur hebben de dodelijke ogen van de basilisk?

Geel

39. Welke leerling op Zweinstein is de vijand van Harry Potter?

Draco Malfidus

40. Hoe heet het zusje van Ron Wemel waarmee Harry trouwde?

Ginny Wemel

41. Welke vorm heeft het litteken op het voorhoofd van Harry Potter?

De vorm van een bliksem

42. Welke wezens bewaakten tot 1996 de gevangenis Azkaban?

Dementors

43. Hoeveel punten worden er bij zwerkbal verdient als de Snaai wordt gevangen?

150 punten

44. Hoe wordt een volgeling van de tovenaar Voldemort genoemd?

Een dooddoener

45. Hoe heet iemand die in een tovenaarsgezin is geboren, maar niet kan toveren?

Een snul
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46. Hoe heet het griezelige bos dat grenst aan het schoolterrein van Zweinstein?

Het verboden bos

47. Hoe wordt iemand genoemd die niet kan toveren en er ook niet vanaf weet?

Een dreuzel

48. Door wie was de geheime kamer gemaakt?

Zalazar Zwadderich

49. Hoe noemen Harry en Ginny hun enige dochter?

Lily Loena Potter

50. Hoe heet het afdelingsspook van Griffoendor?

Haast Onthoofde Henk

KAM PING KLEIEN
2.12

Animatie is op de camping een belangrijk onderdeel, zodat iedereen het naar zijn zin
heeft, ieder jaar weer. Vaak worden er activiteiten voor kinderen, volwassen en
ouderen bedacht. Vaak in het kader van actie, sportiviteit, gezelligheid en niet te
vergeten creativiteit!
Laat je creativiteit de vrije loop gaan en boetseer met de klei uit de koelbox het
meest originele idee in het kader van Kamping Kitsch en lever deze in om 20.00u!
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ZOEKT EN GIJ ZULT VINDEN………..

2.13

Ook wij zaten op de Kamping! Zoek de verschillen?
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Zoek de verschillen
1

Britt: KLEUR FLAMINGO

2

Britt: FLESJE BIER ANDERS

3

Britt: VOETEN

4

Britt: OGEN DICHT

5

Britt: MIDDEN FLESJE BIER WEG

6

Sandy: KROKODIL OMGEDRAAID

7

Sandy: BLOEM

8

Sandy: MOND

9

Marly: DOP FLES WIJN

10

Marly: GEZICHT ANDERS

11

Bianca: TELEFOON

12

Bianca: ZONNEBRIL

13

Bianca: LACH

14

Sandra: RING

15

Sandra: KETTING

16

Anita: WAAIER

17

Anita: FLES WIJN
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