
Naam: …………………………………………………… 

 

Datum: …………………………………………………. 

Ga naar de volgende website:  

webpad-halloween.yurls.net/nl/page 

 

Noteer je antwoorden op de vragen 

hieronder.  

 

Opdracht 1 

Halloween is een typisch Amerikaans feest. Ieder jaar gaan ze in Amerika met z'n allen 

lekker griezelen. Nederlanders hebben helemaal geen "griezelfeest" en daarom doen 

sommigen gewoon lekker mee met het Amerikaanse Halloween. 

Op welke datum wordt Halloween gevierd? 

Halloween wordt gevierd op ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Van welke (Engelse) woorden is het woord Halloween afgeleid? 

Het woord Halloween is afgeleid van ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Een Keltische legende vertelt dat op de laatste zomerdag de geesten 

van de mensen die het vorige jaar gestorven waren, terug zullen komen. 

Hoe noemden de Kelten die feestdag? 

De Kelten noemden deze dag …………………………………………………………………….. 

Noem twee dingen die de oude Kelten deden om ervoor te zorgen dat de geesten niet 

hun lichaam in beslag namen. 

Wat de Kelten deden was: 

�  …………………………………………………………………………………. 

�  ………………………………………………………………………………….. 

Opdracht 2  

De Rooms-katholieken namen de gebruiken van de 

Kelten over en deden alsof die van hen zelf waren. 

Door de jaren heen veranderde dat oude Keltische 

feest.  Toen men niet meer er in geloofde dat de 

geesten levende lichamen in beslag konden nemen, 

werd het verkleden als trol, spook of en heks veel 

belangrijker. Toch bleef het feest een "eng" karakter 

houden. 

Kinderen lopen verkleed langs de deuren, zingen een liedje en zeggen ‘trick-or-treat’ . 

Wat betekent dat? 

‘Trick-or-treat’ betekent:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Waar kwam de gewoonte ‘trick-or-treat’  vandaan? 

De gewoonte van ‘trick-or-treat’ is ontstaan uit  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opdracht 3 

Halloween is dus ontstaan uit de het nieuwjaarsfeest van 

de Kelten en uit oude gebruiken van de Rooms-katholieken 

en de Christenen uit Europa. 

Welke 3 belangrijke (meest bekende symbolen) heeft 

Halloween? 

De 3 symbolen van Halloween: 

�  ……………………………………………………………………………. 

�  ……………………………………………………………………………. 

�  ……………………………………………………………………………. 

Opdracht 4 

Op 31 oktober was dus voor de oude Kelten het eind van 

de zomer en dus ook gelijk het eind van het jaar. Ze 

vierden dus Oud en Nieuw zou je kunnen zeggen. Samhain. 

Onze eigen Oud en Nieuw-vuren stammen af van dat oude 

Keltische gebruik. Die staken namelijk ook een heel groot 

vuur aan. 

In opdracht 3 heb je opgeschreven hoe dat vuur heette. 

Het Engelse woord voor bot is: bone (bon). 
Kun je nu de naam van dat vuur verklaren?  

De naam van dat vuur komt van  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opdracht 5 

Met Halloween zie je veel van die uitgeholde pompoenen met een 

lichtje erin.  

Waar komt die traditie vandaan? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opdracht 6 en 7 

Deze opdrachten moet je niet uitvoeren!  



 

Opdracht 8 

Heel vroeger waren de mensen erg bang voor geesten. 

Er waren goede en slechte doden, dacht men. Tegen de 

slechte kon je je beschermen. 

Hoe kon je je bijvoorbeeld beschermen? Noem 2 

dingen. 

Je kon je tegen slechte doden beschermen door: 

� …………………………………………………………………………………  

� …………………………………………………………………………………  

De eerste die een vampierverhaal bedacht, was een 

Engelse schrijver. 

Hoe heette die schrijver? 

Deze Engelse schrijver heette  

………………………………………………………………………………………………… 

Mary Shelley, één van de vrienden van deze schrijver, bedacht het verhaal over een 

monster. 

Hoe noemde ze dat monster? 

Dat monster noemde ze  

………………………………………………………………………………………………… 

Hoe is dat monster in elkaar gezet?  

Het monster is gemaakt door ………………………………………………………………………………………………… 

Het is gemaakt van ………………………………………………………………………………………………… 

In 1890 schreef Bram Stoker een boek over een graaf die vampier was. 

Hoe heette die graaf? 

Die graaf heette ………………………………………………………………………………………………… 

Waarom was het boek van Bram Stoker extra spannend? 

Het boek was extra spannend, want  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Als je wil kan je nog enkele doe opdrachten maken. Zie hiervoor op het webpad. 

 

 

 

 

 


