
Hoe noemt de nieuwe warmtebron 

op de foto? 

 

~ Mazoutkachel ~ 

Niet veel mensen hadden een 

auto, maar welke andere 

populaire vervoermiddelen waren 

er wel al? 

 

~ Bromfiets/scooter/fiets… ~ 

De meeste mensen hadden al een 

radiotoestel. Waardoor wordt het 

ontvangst beter? 

 

~ Antenne ~ 

Welk toestel hadden weinig 

mensen en had zowel beeld als 

klank (zwart-wit beeld)? 

 

~ Televisie ~ 

Welke Rock-N-Roll zanger bracht 

liedje ‘jailhouse rock’ uit? 

 

~ Elvis Presley ~ 

Welke zanger bracht het liedje uit 

‘come fly with me’? 

 

~ Frank Sinatra ~ 

Wat stond er in ieder café om 

liedjes mee af te spelen? 

 

~ Jukebox ~ 

Weetje: 

België bouwde de Proefreactor in 

Mol. 

Wat bouwden ze in Brussel ter 

gelegenheid van Expo 58? 

 

~ het Atomium ~ 

Weetje: 

In 1955 sluit Bondsrepubliek-

Duistland aan bij de NAVO 

https://nl.wikipedia.org/wiki/SCK%E2%80%A2CEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/SCK%E2%80%A2CEN


  

  

  

  

  



Wat kwam in 1962 op de markt 

waardoor vrouwen niet zwanger 

geraakten? 

 

~ Anticonceptiepil ~ 

Weetje: 

De eerste kleurentelevisie was 

er. 

Ken je een muziekgroep die 

beatmuziek speelde en uit 

Engeland kwam? 

 

~ Vb. The Beatles of de Rolling 

Stones ~ 

Welke populair figuur speelde in 

de bekende actiefilms? 

 

~ James Bond ~ 

Weetje: 

Folkmuziek wordt weer populair. 

Weetje: 

Vrouwen steken het haar hoog 

op, gebruiken haarlak. 

Jongens laten hun haar groeien 

en dragen spijkerpakken of 

ribfluwelen kleren. 

Weetje: 

Koffiefilters en theezakjes worden 

populair. 

Wie sprak er de woorden uit: een 

kleine stap voor de mens, een 

grote stap voor de mensheid? 

 

~ Neil Armstrong~ 

Weetje: 

De eerste maanlanding gebeurde in 

1966, zonder mensen aan boord. 

Welke president werd er 

doodgeschoten in Texas? 

 

~ president John F. Kennedy ~ 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurentelevisie
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Folk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koffiefilter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theezakje


  

  

  

  

  



Weetje: 

Vrouwen dragen jasjes met 

epauletten en beenwarmers. 

Sportkleding en sportschoenen 

veroveren het straatbeeld. 

Weetje: 

De bloemkoolwijk doet zijn 

intrede. Woningen worden dicht 

op elkaar gebouwd in soms 

grillige straatpatronen. Zo komen 

er overal woonerven. 

Op de boerderijen kunnen de 

koeien loslopen of in een box naar 

keuze gaan liggen. Hoe noemt 

dit? 

 

~ Ligboxenstal ~ 

Weetje: 

De mensen worden verplicht om 

een gordel aan te doen in de auto. 

Weetje: 

In 1973 is er een oliecrisis 

geweest. 

China zegt dat er maar 1 kind 

mag zijn per gezin. Hoe noemt 

dit? 

 

~ Eenkindpolitiek ~ 

Hoe noemt het muziekgenre die 

van de discotheken komt. 

Spiegelbollen, en rookmachines 

zorgen voor leuke effecten. 

 

~ Disco ~ 

Hoe noemt de nieuwe popgroep, 

die een nummer heeft genaamd 

Waterloo? 

 

~ ABBA ~ 

Hoe noemt de Belgische coureur 

die 5 keer de ronde van Frankrijk 

heeft gewonnen. 

 

~ Eddy Merckx ~ 

Hoe noemt het apparaat die de 

hand gezette filterkoffie 

vervangt? 

 

~ Koffiezetapparaat ~ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloemkoolwijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Woonerf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ligboxenstal
https://nl.wikipedia.org/wiki/1973
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oliecrisis_van_1973
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_China
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenkindpolitiek


  

  

  

  

  



Weetje: 

Een dekbed vervangt de wollen 

dekens in de slaapkamer. 

Weetje: 

De jongeren mensen dragen vaak 

wijde broekpijpen. 

Weetje: 

Door energievoorziening beginnen 

de kerncentrales te bouwen in 

Antwerpen. 

Weetje: 

Aanleg van de Brusselse metro. 
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Weetje: 

Vlaanderen krijgt eind jaren 80 

met VTM zijn eigen commerciële tv-

omroep. 

 

Waar was de grootste kernramp in 

1986? 

 

~ Tsjernobyl ~ 

Welke taalgemeenschappen wordt 

In 1980 in het leven geroepen? 

 

~ Nederlands, Frans en Duits ~ 

Weetje: 

Bij roofovervallen door de Bende 

van Nijvel op Delhaize-winkels 

vallen zeventien doden. De daders 

werden nooit gepakt. 

Weetje: 

De megasterren van de jaren 80 

zijn onder andere Michael 

Jackson, Prince, Tina 

Turner en Madonna. 

Weetje: 

De eerste TGV- 

hogesnelheidstreinen rijden tussen 

Parijs en Lyon. 

Welke machine wordt veel 

gebruikt om informatie te 

versturen per telefoon? 

 

~ De faxmachine ~ 

Met welk liedje won Sandra Kim 

Eurosongfestival 1986? 

 

~ J’aime la vie ~ 

Weetje: 

In 1982 wordt een nieuwe ziekte 

bekend genaamd Aids. 

Weetje: 

De magnetron doet zijn intrede. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/VTM
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taalgemeenschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/1980
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bende_van_Nijvel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bende_van_Nijvel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Delhaize
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prince
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tina_Turner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tina_Turner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Madonna_(zangeres)


  

  

  

  

  

 


