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“Urbanus” is een 
stripreeks die verschijnt 
bij Standaard Uitgeverij





Een educatieve en ludieke familiezoektocht 

Welkom in de Urbanusexpo! Wist je dat je van Urbanus eigen-
lijk heel veel kan leren? Doe mee aan deze test en verdien een 
Urbanusdiploma en een kus van Juffrouw Pussy…

Een bonte bende van gekke personages

1. Hoe oud wordt Urbanus (de echte) in 2019?

2. In welk studiejaar zit Urbanus (de stripheld)?

3. Welke kleur hebben de sloefen van Eufrazie? En wat is het 
juiste Nederlandse woord voor sloefen? In de Urbanusreeks 
wordt vaak dialect gesproken. Kan je nog een paar Vlaamse dia-
lectwoorden terugvinden in de tekeningen in de tentoonstelling? 

4. De tweedelige hond van Urbanus heet Nabuko Donosor. 
Indien men Nabucodonosor in één woord schrijft, naar welke 
historische figuur verwijst de naam dan?

5. Hoewel Urbanus zelf nog erg jong van geest is, heeft hij toch 
al twee kindjes. Hoe heten zij?



De les van Meester Kweepeer 

Tip: Zoek de antwoorden op deze vragen in het Tollembeekse 
klaslokaal en lees grondig de strippagina’s die hier getoond worden! 

6. Op de pagina uit “Urb en Anus” zie je Cesar in een houding 
die verwijst naar een bekend standbeeld. Over welk standbeeld 
hebben we het?

7. Met de reeks Urbanus kan je hard lachen, en dat is gezond. 
Hoeveel gezichtsspieren gebruik je bij het lachen volgens mees-
ter Kweepeer, zoals hij in het album “Woehaha” uitlegt?

8. In “De gediplomeerde soepkip” hebben de klasgenootjes een 
truc waardoor ze slim worden en de antwoorden op alle vragen 
van Meester Kweepeer weten. 
Welk trucje gebruiken de klasgenoten?



Voor speurneuzen en slimmerikken

9.Hoeveel keer zie je Amedee in de tentoonstelling?

10.Weet je ook wat dyscalculie betekent? 
Tip: Urbanus heeft hier veel last van, zoals je onder andere kan 
lezen in “De zielenzuiger”.

11. Op de houten schutting zie je een paar affiches voor de 
nieuwe Urbanus-film, de Vuilnisheld. Die affiches zijn niet he-
lemaal origineel, maar gebaseerd op bestaande filmaffiches. 
Welke films herken je?

12.Welke prijs ontving de auteur, Willy Linthout, voor zijn oeuvre?



Urbanus en zijn grote mond

13. Urbanus heeft een grote mond en zegt altijd wat hij denkt. En 
jij? Wat vond je van de tentoonstelling? Laat Urbanus jouw me-
ning verkondigen en spreek door zijn mond in de tekstballon.  





Dankjewel voor je deelname!

Download de antwoorden van de vragenlijst en je Urbanusdiplo-
ma via de website: www.stripmuseum.be 

Nog meer pret met Urbanus?

Nodig je juf of meester uit om deel te nemen aan onze Urba-
nus-filmwedstrijd. Verfilm met je klas een (stukje) van een Urba-
nus-album en win een uitstap naar het Stripmuseum en gratis 
filmtickets voor “De Vuilnisheld”. Wedstrijd met de steun van 
Kinepolis Film Distribution. Meer info: www.stripmuseum.be


