
Antwoord Vraag Aanwijzing

1 Glas
Wie lagen er, volgens het liedje, 's nachts in 

het veld en hielden de wacht?
Breekijzer

2 Herdertjes Waar woont de kerstman? Jinte

3 Op de Noordpool
Het oudste Nederlands geschreven 

oliebollenrecept komt uit het jaar …

4 1667
De namen van de drie koningen zijn 

Melchior, Caspar en …
Eetkamer

5 Balthasar
Wat was het beroep van Jozef, de vader van 

Jezus?
Opa Leon

6 Timmerman
Als er tijdens de kerstdagen sneeuw ligt, dan 

spreken we van een …
Hamer

7 Witte kerst
Koperpoeder geeft een groene of blauwe 

kleur aan …

8 Vuurwerk
Wat vieren we op 25 december (eerste 

kerstdag)?
Beitel

9 De geboorte van Jezus
Welke schrijver schreef het boek "Kerstmis"? 

(Hij bedacht ook Nijntje.)
Zolder

10 Dick Bruna
Wat voor soort boom is een kerstboom 

meestal?

11 Spar Hoeveel rendieren heeft de kerstman? Garage

12 Negen
Mexicanen hebben een ... Aan met kerst als 

ze een nieuwe liefde willen.
Papa Jack

13 Rode onderbroek Op welke dag vieren we tweede kerstdag?

14 26 december
In welke provincie ontvangen de mensen de 

meester kerstkaarten per persoon?
Hark

15 Flevoland
Op kerstavond kijkt de halve Zweedse 

bevolking naar een kersttekenfilm van …
Oom Bram

16 Donald Duck Als de kerstman lacht, dan hoor je … Keuken

17 Ho ho ho!
Hoeveel geesten zijn er in het boek "A 

Christmas Carol" van Charles Dickens?

18 Drie Een kerstster is … Zaag

19 Een plant
Welke drie geschenken namen de drie 

koningen mee voor het kindje Jezus?
Badkamer

20 Goud, wierook en mirre
Wat eten de Spanjaarden om middernacht 

tijdens de jaarwisseling?
Jolijn

21 12 druiven
Als je met kerst samen met iemand onder 

een maretak staat, dan mag je …

22 Elkaar zoenen
Wat hangen de Amerikanen boven de open 

haard?
Berging

23 Sok
Als je in de sneeuw ligt en met je armen en 

benen beweegt, dan maak je een …

24 Kerstengel
Waaraan herken je Rudolf, het rendier van 

de kerstman?
Adam

25 Aan zijn rode neus
Maak de zin van het liedje af: "Niets is cooler 

dan kerstmis, als …
Snoeischaar
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26 Iedereen bij elkaar is
Welk frisdrankmerk heeft de kerstman en 

een rode vrachtwagen in de reclames?

27 Coca Cola Een vuurpijl kan een snelheid halen van … Gastenverblijf

28 240 kilometer per uur
In welk seizoen vieren de mensen in 

Australië kerstmis?
Tante Imane

29 Zomer Hebben alle rendieren een rode neus?

30 Ja
Dit bekende kerstliedje schreef de Amerikaan 

James Pierpont in 1857.
Moersleutel

31 Jingle Bells In welke plaats is Jezus geboren?

32 Bethlehem Wat doen de elfjes van de kerstman? Selim

33
Speelgoed maken en 

inpakken
Hoe noemen ze de kerstman in Amerika? Kelder

34 Santa Clause
Welke lekkernij wordt vaak gegeten met de 

jaarwisseling?

35 Oliebollen
Welk voorwerp staat er meestal in de top 

van een kerstboom?
Schroevendraaier

36 Piek
Op welke datum begon het nieuwe jaar 

volgens de Romeinen?
Mama Linda

37 1 maart
… is de hoofdpersoon in het boek "A 

Christmas Carol" van Charles Dickens.

38 Ebenezer Scrooge
Hoeveel mensen kopen elk jaar een echte 

kerstboom?
Slaapkamer

39 2,5 miljoen
Toen Jezus geboren is, lag hij in een kribbe. 

Wat is een kribbe?
Tang

40 Een voederbak
Wanneer je 's avonds met je klas op school 

kerst viert, heb je vaak een …

41 Kerstdiner
Op welke dieren reden de drie koningen toen 

ze naa de stal toe gingen?
Oom Rich

42 Kamelen
Vroeger dachten bijgelovingen dat het geluid 

van vuurwerk … verjoeg.

43 Kwade geesten
Wat is de naam van het bekendste rendier 

van de kerstman?
Mes

44 Rudolf
Welke zangeres zong het liedje "All I want for 

christmas is you"?
Serre

45 Mariah Carey
Welke twee dieren liggen altijd in de 

kerststal?

46 Os en ezel Wat is het vervoermiddel van de kerstman?

47 Arrenslee
Vanaf welke tijd mag je op 31 december 

officieel vuurwerk afsteken?
Schop

48 Zus uur 's avonds
Wat zit er op kerstbrood dat op paasbrood 

niet zit?

49 Poedersuiker
Met een adventkalender tel je af van 1 

december tot …
Oma Jet

50 Kerstavond De eerste kerstballen werden gemaakt van … Woonkamer
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