
 

De kinderboerderij is op 27 augustus 1970 officieel 
opgericht. Wat was de 1e locatie van de kinderboerderij 
 Oude Grachtje 
 Vedelaarpad 
 Boerenstreek 
 Veenzoom 

Welk pretpark opende dit jaar zijn deuren in 
Nederland? 
 Efteling 
 Flevohof (nu Walibi) 
 Attractiepark Slagharen 
 Avonturenpark Hellendoorn 
 

De kinderboerderij bestaat vandaag precies 50 jaar. Doe mee met onze ultieme jubileum prijsvraag en 
beantwoord onderstaande 50 vragen. Heb je lol gehad en de laatste vraag origineel beantwoord,  

dan maak je kans op een van de twee Soesterknollenbonnen t.w.v. 25 euro. 
 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………… 

 
Woonplaats: …………………………………………………………………………………………… 

 

Welk duo was voor het eerst op de Nederlandse 
televisie te zien? 
 Bassie en Adriaan 
 Bert en Ernie 
 Samson en Gert 
 Peppi en Kokki 

Koning Willem Alexander kwam als klein kind op 
bezoek. Kun jij hem omcirkelen op onderstaande foto? 

Welk speelgoed is dit jaar uitgevonden? 
 Lego 
 Barbie 
 Rubiks kubus 
 Skippybal 

In dit jaar won Nederland het Eurovisie Songfestival 
(Dinge-Dong van Teach-In). Hoe vaak heeft NL sinds de 
start in 1956 het songfestival gewonnen? 
 twee keer 
 drie keer 
 vier keer 
 vijf keer 

Sesamstraat werd in dit jaar voor het eerst  in NL 
uitgezonden. Tommie en Ieniemienie zijn alleen in de 
NL versie te zien. Wat voor soort dier is Ieniemienie? 
 muis 
 vogel 
 hond 
 kikker 

Op 2 februari 1977 werd zangeres Shakira geboren. In 
2001 had ze een grote doorbraak. Met welk nummer? 
 Hips don’t lie 
 Wherever whenever 
 Underneath your clothes 
 Waka waka 

In de Efteling wordt dit jaar een nieuwe attractie 
geopend. Welke? 
 Python 
 Piraña 
 Spookslot 
 Bobsleebaan 

In 1979 kwam de Walkman uit. Een draagbaar apparaat 
om cassettebandjes af te spelen. Wie was de fabrikant? 
 Philips 
 Sony 
 Apple 
 Panasonic 

Dit jaar werd Beatrix koningin van  
Nederland. Wanneer is zij jarig? 
 31 januari 
 27 april 
 30 april 
 31 augustus 

? 



 

 

  

Het NOS Jeugdjournaal werd voor het eerst 
uitgezonden. Hoe laat kun je tegenwoordig naar dit 
journaal kijken? 
 18.15 uur 
 18.30 uur 
 18.45 uur 
 19.00 uur 

De film E.T. werd dit jaar uitgebracht.  
Hoe heet het jongetje die E.T.  
(Extra Terrestrial) heeft gevonden? 
 Elliott 
 Michael 
 Steve 
 Tyler  

In 1983 werd het Pieterpad officieel geopend. Een lange 
afstand wandelroute van Pieterburen naar Sint-
Pietersburg. Hoe lang is deze route? 
 477 km 
 498 km 
 526 km 
 544 km 

Danny de Munk speelde Ciske de Rat. Hij had een grote 
hit met een lied deels geschreven door Herman van 
Veen. Hoe heette dit lied? 
 Ik voel me zo verdomd alleen 
 Krijg toch allemaal de kolere 
 Niets te kiezen 
 Het leed dat moeder heet 

Wubbo Ockels ging als eerste Nederlander de ruimte 
in. Hoe heette de spaceshuttle waar hij in zat? 
 Discovery 
 Columbia 
 Challenger 
 Atlantis 

Nederland voegde in dit jaar Flevoland toe als 12e 
provincie van Nederland. Wat is de hoofdstad? 
 Almere 
 Lelystad 
 Dronten 
 Zeewolde 

Het schilderij “stilleven vaas met vijftien 
zonnebloemen” werd voor bijna 40 miljoen dollar 
verkocht. Welke schilder heeft dit schilderij gemaakt? 
 Rembrandt van Rijn 
 Johannes Vermeer 
 Vincent van Gogh 
 Piet Mondriaan 

In 1988 won Nederland voor het eerst het E.K. voetbal. 
Door een doelpunt van Ruud Gullit en Marco van 
Basten won NL met 2-0. Van wie? 
 Italië 
 Duitsland 
 Spanje 
 Sovjet-Unie 

De Fabeltjeskrant kwam op televisie.  
Meneer de Uil las het dagelijks nieuws  
voor uit het Grote Dierenbos. Wat is de  
voornaam van meneer de Uil? 
 Jacob 
 Jan 
 Leen 
 Harry 

De GameBoy kwam op de markt, een draagbare 
spelcomputer. Ook wel bekend van het spel Tetris. wie 
was de maker van de GameBoy? 
 Nokia 
 Nintendo 
 Sony 
 Apple 

Belle en het Beest kwam in de bioscoop. Belle werd 
verlief op het Beest, maar wie was er ook verliefd op 
Belle? 
 Maurice 
 Philippe 
 LaFou 
 Gaston 

Op 12 april 1992 opende Disneyland Parijs voor het 
eerst haar deuren. Hoe heet de allereerste achtbaan uit 
dit park? 
 Space Mountain 
 Indiana Jones 
 Big Thunder Mountain 
 Crush Coaster 



 

Het stripweekblad Kuifje (Tintin) stopte dit jaar. In 
Kuifje zit een personage met de beroemde uitspraak 
‘duizend bommen en granaten’. Wie was dit? 
 professor Zonnebloem 
 kapitein Haddock 
 Kuifje 
 Bobbie 

The Lion King kwam in de bioscoop. In deze film wordt 
Simba vergezeld door Timon en Pumbaa. Wat voor dier 
is Timon? 
 stokstaartje 
 knobbelzwijn 
 leeuw 
 aap 

De Flippo werd een grote rage. Een schijfje van 
kunststof met een stripfiguur erop. Ze waren te vinden 
in chipszakken. Van welk merk? 
 Chio 
 Pringles 
 Croky 
 Smiths (Lay’s) 

Dolly werd geboren, het eerste gekloonde zoogdier, 
met een cel uit de uier van het volwassen dier. Wat 
voor dier was Dolly? 
 koe 
 geit 
 schaap 
 ezel 

De laatste Elfstedentocht werd gereden tot nu toe. De 
tocht gaat langs elf steden in Friesland. Welke plaats 
uit dit rijtje hoort er niet bij? 
 Leeuwarden 
 Drachten 
 Sneek 
 Dokkum 

Google, de internetzoekmachine, werd opgericht. 
”googol" is een synoniem voor een 1 met honderd 
nullen. Wie was een van de oprichters van Google? 
 Larry Page 
 Steve Jobs 
 Bill Gates 
 Mark Zuckerburg 
 

K3 wilde voor België meedoen aan het  
Eurovisiesongfestival. Met welk nummer? 
 Oya lélé 
 Heyah mama 
 Alle kleuren 
 Tele-Romeo 

In dit jaar werd onze groene  
leguaan geboren. Wat is zijn naam? 
 Harry 
 Huub 
 Hein 
 Henk 

Op de kinderboerderij staat een bronzen beeld met drie 
dezelfde dieren op elkaar. Welk dier is dit? 
 varken 
 eend 
 kip 
 ezel 
 

De euro (€) werd in gebruik genomen, nadat eerst met 
de gulden (ƒ ) werd betaald. Waar staat de ƒ voor? 
 forint 
 florijn 
 frank 
 florist 

De eerste dochter van Koning Willem Alexander en 
Koningin Maxima wordt geboren. Hoe heet zij? 
 Amalia 
 Alexia 
 Ariane 
 Alexandra 

Thea Beckman overleed dit jaar op 80 jarige leeftijd. 
Wat is haar bekendste boek? 
 Pluk van de Petteflet 
 Spijt! 
 Kruistocht in Spijkerbroek 
 Pjotr 

YouTube is in 2005 gestart als website om filmpjes te 
delen. Wie is de eigenaar? 
 Google 
 Facebook 
 Apple 
 Netflix 

Burendag werd voor het eerst georganiseerd. Nu doet 
Oranje Fonds dit, maar wie is het gestart? 
 Nescafé 
 Douwe Egberts 
 Kanis en Gunnink 
 illy 



 

In Diergaarde Blijdorp ontsnapte een dier uit zijn 
verblijf, Bokito. Dit werd wereldnieuws. Wat voor soort 
dier was Bokito? 
 bonobo 
 orang-oetan 
 chimpansee 
 gorilla 

De allereerste Dag van de Duurzaamheid werd 
georganiseerd door Stichting Urgenda. In welke maand 
is deze bijzondere dag? 
 maart 
 april 
 september 
 oktober 

Dit is het Darwinjaar. 200 jaar geleden werd Charles 
Darwin geboren. Waar kennen we hem van? 
 ontdekker van zwaartekracht 
 bedenker van evolutietheorie 
 grondlegger antroposofie 
 beroemde filosoof 

Bibi en Fleur zijn onze ezels. Volgend jaar krijgen zij 
allebei een baby. Hoe heet de baby van een ezel? 
 lammetje 
 veulen 
 kalfje 
 welp 

Er staan brilschapen op de kraal. Schapen zijn 
herkauwers. Hoeveel magen heeft een schaap? 
 1 
 2 
 3 
 4 

We hebben verschillende geiten op de kinderboerderij. 
Hoe heet het ras met de lange hangende oren? 
 melkgeit 
 toggenburger geit 
 dwerggeit 
 nubische geit 

Otje en Dotje zijn onze varkens. Welke bewering is 
onjuist? 
 varkens zijn zindelijk 
 varkens kunnen truffels opsporen 
 varkens zijn intelligent 
 varkens kunnen niet omhoog kijken 

Axolotl is een salamander uit Mexico. Wat betekent de 
naam ‘axolotl’ in Nahuatl (taal van Azteken)? 
 vijver koning 
 gladde hagedis 
 water god 
 meer kruiper 

Onze konijnen zijn Franse Hangoren. Hoe heet een 
mannetjes konijn? 
 rammelaar 
 voedster 
 beer 
 ram 

Cavia’s poepen heel veel keutels per dag. Hoeveel 
ongeveer? 
 50 
 100 
 175 
 250 

De kippen leven in een groep, samen met een haan. 
Hoe heet een groep kippen? 
 kloek 
 toom 
 kudde 
 vlucht 

Wat voor soort watervogel is dit?  > 
 

 Indische loopeend 
 waterhoen 
 meerkoet 
 fuut 

Vul de zin aan (geen maximum). 
Kinderboerderij De Veenweide is een fantastische kinderboerderij omdat… 
 


