
Antwoorden voor de begeleiders 
 
 

 

JANUARI / 01 Ja, met 5 euro heb je genoeg. De kostprijs is 4,58 euro. 

JANUARI / 02 Je moet nog 541,39 euro sparen voor een brommer. 

JANUARI / 03 Het telefoonnummer van Child Focus is 116 000. 

JANUARI / 04 Antwoord 2: een groep is om mensen rond een bepaalde interesse te 
verzamelen en te laten discussiëren. 

JANUARI / 05 Chocolademelk bevat de meeste suiker. 

JANUARI / 06  

  

FEBRUARI / 01 Beide wegen evenveel. 

FEBRUARI / 02 Nee, in principe moet hij hiervoor altijd de toestemming hebben van de 
kinderen en hun ouders. 

FEBRUARI / 03 1. BRB = Be Right Back 
2. BFF = Best Friends For Ever 
3. LOL = Laughing Out Loud 

FEBRUARI / 04 Antwoord 2: de pukcode intoetsen. 

FEBRUARI / 05 Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider kan je pas krijgen wanneer je 18 jaar 
bent. 

FEBRUARI / 06  

  

MAART / 01 Wie organiseert wat? Louis organiseert een verjaardagsfeestje 
Waar? Bij Louis thuis 
Wanneer? 16 maart om 16u 

 

MAART / 02 Pannenkoeken. 

MAART / 03 Antwoord 2: dat het bedoeld is voor vrije tijd en ontspanning. 

MAART / 04 Antwoord 2: iets meer dan 500 euro. 

MAART / 05 Antwoord 3: niet wettelijk. 

MAART / 06  

  

APRIL / 01 Desoriëntatie= verwardheid 
Hallucinaties= waanvoorstellingen 

APRIL / 02 Antwoord 1: .jpg 

APRIL / 03 Antwoord 3: schroevendraaier. 

APRIL / 04 40°F = 4,4°C. 

APRIL / 05 Je moet naar de materniteit. 

APRIL / 06  

  

MEI / 01 Je moet 5,50 euro terugbetalen aan je zus. 

MEI / 02 Antwoord 1: je koopt 2 zakken chips. Die kosten samen 3 euro en dan krijg je 1 
zak gratis. 

MEI / 03 Symptomen zijn typische verschijnselen of kenmerken van een ziekte. In dit 
geval niesbuien, een loopneus en tranende ogen. 

MEI / 04 Antwoord 3: 10 millimeter. 



MEI / 05 Antwoord 1: oef, je hebt geen klierkoorts. 

MEI / 06  

  

JUNI / 01 Op dinsdag na school of op woensdagnamiddag. 

JUNI / 02 Antwoord 3: afzender. 

JUNI / 03 

 

Tekening 1: dit materiaal heb je nodig om het 
meubel in elkaar te steken. 
 
Tekening 2: je werkt best met twee. Alleen 
wordt het moeilijk. 
 
Tekening 3: leg het meubel op een mat. Zo 
vermijd je breuken. 
 
Tekening 4: Lukt het niet? Bel naar de winkel 
voor hulp. 
 

 

JUNI / 04 Antwoord 3: iets meer dan 6 m. 

JUNI / 05 Beide richtingen hebben evenveel stage nl. 12 weken. 

JUNI / 06  

  

JULI / 01 

 

1. Bedrijf dat producten maakt voor 
de apotheek 

Een farmaceutisch bedrijf 

2. Schoonheidsproducten, make-up cosmetica 
3. Vernieuwend innovatief  

JULI / 02 Antwoord 2: dit product is giftig. 

JULI / 03 

 
bus 76 van 20:11 
 
 



JULI / 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JULI / 05 Je favoriete renner eindigt tweede. 

JULI / 06  

  

AUGUSTUS / 01 Antwoord 3: om 7.20 u 

AUGUSTUS / 02 Je kan ten vroegste op dinsdagmorgen gaan zwemmen tussen 8u en 9u. 

AUGUSTUS / 03 Antwoord 2: neem een extra pull mee. Aan zee is het best wel fris voor de tijd 

van het jaar. 

AUGUSTUS / 04 Antwoord 3: opa mag nog niet gedronken en gegeten hebben. 

 

AUGUSTUS / 05 Je kan 1u en een kwartier met het bootje varen. 

 

AUGUSTUS / 06  

  

SEPTEMBER / 01 Antwoord 3: Ti amo. 

SEPTEMBER / 02 Antwoord 1: de foto’s en video’s die je maakt zijn maar enkele seconden 

zichtbaar. Daarna verdwijnt de inhoud. 

SEPTEMBER / 03 Antwoord 2: voor elektronisch, je winkelt via internet. 

SEPTEMBER / 04 In december zijn er 9 vrije dagen. 

SEPTEMBER / 05 Een belegd broodje met soep en dessert (5 euro). 

SEPTEMBER / 06  

  

OKTOBER / 01 Antwoord 2: ongeveer 120. 

OKTOBER / 02 Je papa moet nog ongeveer 16 km rijden (1 mijl = 1,6093 km) 

OKTOBER / 03 Je hebt nog eieren te kort. 
 
 
 
 
 
 



OKTOBER / 04 downloaden 
 

 fout 

back-up 
 

 lettertype 

error  binnenhalen van bestanden op je 
computer via het Internet 
 

font 
 
 

 naar beneden schuiven van een pagina 

scrollen 
 
 

 een reservekopie 

 

OKTOBER / 05 Cadeau is het enige juiste antwoord. 

OKTOBER / 06  

  

NOVEMBER / 01 3 potten van 6 euro = 18 euro. 

NOVEMBER / 02 Antwoord 3: het einde van de Eerste Wereldoorlog. 

NOVEMBER / 03 

 
NOVEMBER / 04 

 
 

NOVEMBER / 05 Antwoord 1: mijn neefje van 9 jaar mag geen account op Facebook aanmaken. 

NOVEMBER / 06  

  

DECEMBER / 01 Antwoord 1: ongeveer 12 u  

DECEMBER / 02 Eieren, chocolade, suiker, room. 

DECEMBER / 03 Antwoord 2: ja, als je de persoonlijk goedkeuring krijgt van de Foo Fighters, 

maar de kans is klein dat je het persoonlijk kan vragen.  

Antwoord 3: ja, als je een licentie afsluit bij Sabam, een vereniging die de 
goedkeuring al geregeld heeft met de Foo Fighters. 

DECEMBER / 04 Antwoord 2: vrijdag om 11 u. 

DECEMBER / 05 Antwoord  1: eerst water, de rest komt later. 

DECEMBER / 06  

 

Verloren  voorwerpen Wachtruimte 

Kluizen WC 


