Leuke raadsels, puzzels en
geheugen spelletjes

Participe Amstelland Ontmoetingsgroepen
Voor u samengesteld en aangeboden door
Karin, Marloes, Henriëtte, Monica, Caroline en Dorien

Participe Amstelland, Dr. Willem Dreesweg 2, 1185 VB Amstelveen

1

2

Inhoudsopgave
Maak zoveel woorden van het woord ........................................................... 3
Paasvragen .............................................................................................. 4
Woordzoeker ............................................................................................ 5
Verborgen plaatsnamen ............................................................................. 6
Woordzoeker ........................................................................................... 7
Welk muziekinstrument hoort bij mij? ......................................................... 8
Woordschakels ......................................................................................... 9
Vul het goede antwoord in ........................................................................10
Verdwenen voorwerpenspel .......................................................................12
Spreekwoordenspel ..................................................................................14
Zoek de 6 verschillen ...............................................................................16
Drie kleurplaten .......................................................................................17
Antwoorden ............................................................................................20

3

Maak zoveel woorden van het woord.......
Gebruik de letters van het woord BLOEMENPRACHT om andere woorden van te maken.
Hoeveel woorden kunt u vinden? Het eerst woordje hebben wij al voor u gevonden.

BLOEMENPRACHT

macht
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Paasvragen
1.

Welk kerkelijk feest vieren we eerst, Pinksteren of Pasen

2.

Hoe noemen we de zondag voor Pasen

3.

Waar lopen kinderen de zondag voor Pasen mee door de straten

4.

Welk dier brengt met Pasen de eieren rond

5.

Welk product eten we veel met Pasen

6.

Hoe heet het broodje boven op de palmpaasstok

7.

In hoeveel dagen vieren we Pasen

8.

Wat doen ouders met Pasen voor de kinderen met de eieren

9.

Waar maakt de bakker rond Pasen zijn eieren van

10.

Welk dier liet zich horen toen Jezus werd verraden door Judas

11.

Wie werd er gekruisigd? Dit herdenken we op Goede Vrijdag

12.

Waar denken we aan met Pasen

13.

In welk jaargetijde valt Pasen

14.

Welke versiering maakt men tegenwoordig met Pasen?

15.

Hoe kan je een ei leeghalen zonder dat de schil breekt?

16.

Welke dieren kakelen?
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Woordzoeker
Streep de gevonden woorden door en zet de overblijvende woorden op volgorde onder
in de vakjes bij ‘oplossing’.
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Verborgen plaatsnamen
Zoek de plaatsnamen die in de zin verstopt zijn.
1.

De vogel die daar vliegt is geen alk, maar een valk

2.

Wat zitten er weer een mooie bessen aan de hulst, zei moeder, leuk straks
voor de kerststukjes

3.

Hij is nog niet de oude, water kan hij niet meer zien sinds dat ongeluk

4.

Hoorngeschal, in berg en dal: zongen we vroeger mee met de radio

5.

Dit is toch wel een erg oude sluis, daar moet nodig een nieuwe voor
komen: zei de opzichter van de gemeente

6.

Haal de lier op: riep de verhuizer tot zijn maten

7.

Kort Rijk, had nooit geluk in de liefde, maar dus wel in de loterij

8.

Dit is een heel klein dorp, want er staan maar drie huizen

9.

De woonwinkel had niet meer dan vier houten tafels in voorraad

10.

Vroeger betaalde je in Duitsland met marken, maar tegenwoordig hebben
ze daar, net als wij, de euro

11.

Het is een echte blokker hij scoort altijd heel hoog met zijn proefwerken

12.

Het regent dat het giet, hoorn blazen in de openlucht wordt dus helemaal
niets

13.

Voor mij zijn Jan, Maria en Pieter, buren van de bovenste plank, als er
problemen zijn helpen ze je meteen

14.

Ze zijn nu half weg met het bouwen van hun huis, maar er moet nog heel
wat gebeuren, voordat het helemaal klaar is.

15.

Kijk! duinen, dijken, molens en tulpen, we hebben het hier allemaal in
Nederland

16.

Deze zomer zijn er veel dieren in het asiel. Maar gelukkig komt er ook
regelmatig weer een nieuw baasje voor een hond of een kat

17.

Maak mijn korset eens even losser, zei de freule tegen haar kamermeisje,
ik kan bijna geen ademhalen

18.

't Zand zit nog steeds in mijn schoenen. Dat heb je, als je naar het strand
gaat

19.

Die balk daar moet nodig worden vervangen, zei de timmerman, hij is
helemaal verrot
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Woordzoeker
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Welk muziekinstrument hoort bij mij?
Kies a, b of c
André Rieu

a. accordeon
b. toeterix
c. viool

Toots Tielemans

a. piano
b. mondharmonica
c. saxofoon

Harry Mooten

a. fluit
b. accordeon
c. dwarsfluit

Carel Kraayenhof a. bandoneon
b. viool
c. piano
Herman Krebbers a. drums
b. saxofoon
c. viool
Berdien Stenberg a. piano
b. saxofoon
c. dwarsfluit
Louis van Dijk

a. accordeon
b. piano
c. drums

Kermisklanten

a. viool
b. accordeon
c. fluit

Henny Huisman

a. saxofoon
b. mondharmonica
c. drums

Pim Jacobs

a. piano
b. viool
c. gitaar

Eddie Christiani

a. viool
b. gitaar
c. saxofoon
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Wibi Soerjadi

a. hammondorgel
b. fluit
c. piano

Toby rix

a. drums
b. toeterix
c. dwarsfluit

John Woodhouse

a. accordeon
b. hammondorgel
c. trompet

Pia Beck

a. viool
b. piano
c. fluit

Cor Steyn

a. toeterix
b. hammondorgel
c. gitaar

Woordschakels
Wat voor woord moet ertussen komen
Voorbeeld: brieven BUS halte
hagel

…….……..

room

brom

…………...

tuig

koel

…….….….

deur

runder

…………….

bal

snel

…………….

reis

brei

…………….

hak
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Vul het goede antwoord in.
Wat neem je mee in je koffer op vakantie?
Noem een voorwerp uit de toilettas?
Noem vijf woorden die met zon beginnen?
Noem de bekende toren in Utrecht?
Met welk vervoermiddel kun je een dagje
uitgaan?
Hoe heet een plaats waar je kunt
kamperen?
Bent u weleens op vakantie geweest? En
waar naar toe?
Als je naar het buitenland toe gaat welke
document/papier heb je dan nodig?
Waaraan liggen de volgende plaatsen?
Noordwijk. Katwijk, Scheveningen?
Wie controleert er op de grens of u geen
goederen het land in/uit smokkelt?
Kunt u 3 Waddeneilanden opnoemen?
Noem drie zomerse vruchten!
In welke maanden gaan de meeste mensen
op vakantie?
Waarin kan je overnachten als je op
vakantie bent?
Als mensen een dagje uitgaan en ze nemen
een mand vol broodjes, drinken en snoep
mee, wat zouden zij dan gaan doen?
Waar kunnen dieren naartoe gebracht
worden als zij niet mee op vakantie kunnen
gaan?
Maak het volgende liedje af:
Af en toe gaan pa en moe met ons naar
de.......
Beeld uit, zonder een woord te zeggen:
Noem een bekende attractie in Nederland!
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“een ijsje eten”

Welke kleuren heeft de Nederlandse Vlag?
Welke provincievlag heeft dezelfde kleuren
als de Nederlandse vlag?
Wanneer begint de zomer?
Welke sporten kun je op/in het water doen?
Welke woord staat hier? Vul de ontbrekende
klinkers in.
Wat is een zomerkoninkje?
Maak het volgende spreekwoord af:
Oost……..
Wat hoort niet in het rijtje thuis?

V . k

. nt . .

zonnebril – zwembroek –
handschoenen – badmuts

Maak het volgende spreekwoord af:
Zoals het klokje thuis........
Beeld uit zonder te praten:

“een haring opeten”

In welke provincie ligt Amsterdam?
Langs welke dijk in Nederland staan veel
molens?
Noem landen waar het vaak warm is!
Noem een lekkernij uit de provincie
Limburg!
Welke risico loop je als je te lang in de zon
zit?
Hoe kun je een zonnesteek voorkomen?
Noem een ander woord voor houten
schoenen!
Noem drie Hollandse kaassoorten!
Wat is een “Hollandse Nieuwe”?
Noem 2 bekende gebouwen/attracties in
Scheveningen!
Maak het spreekwoord af:
Een zwaluw maakt.....
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Verdwenen voorwerpenspel
VOORBEELD: Dat is er met de …... ingegoten
Oplossing: Dat is er met de paplepel ingegoten
……………………………... op, laat je rijden
Ergens zijn……………………………... op drukken
De kat de ……………………………... aanbinden
Wat in het ……………………………... zit, verzuurt niet
Hij weet van ……………………………...
Ze zijn met stille ……………………………... vertrokken
Hij speelt de eerste ……………………………...
Dat rijst de ……………………………... uit
Dat staat als een ……………………………... op een modderschuit
Het……………………………... is gesloten
Hij wil weten hoe de ……………………... in de ……………………………... zit
……………………………... op laag water zoeken
Daar is geen ……………………………... tussen te krijgen
iemand een ……………………………... voorhouden
Je ……………………………... afnemen voor iets
Een scheve ……………………………... rijden
Iemand onder de ……………………………... drinken
Loop naar de ……………………………...
De ……………………………... poetsen
Hij slaat de ……………………………... op de kop
Dat is in ……………………………... en ……………………………...
Diep in de ……………………………... tasten
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Iemand het ……………………………... op de keel zetten
Hij is met zijn verkeerde been uit ……………………………... gestapt
met een schone ……………………………... beginnen
Hij is tegen de ……………………………... gelopen
Die……………………………... gaat niet op
Dat was de klap op de ……………………………...
Hij is door het oog van de ……………………………... gekropen
Dat is de druppel die de ……………………………... doet overlopen
Aan de ……………………………... trekken
Dat is een zware ……………………………...
Wie kaatst, moet de ……………………………... verwachten
Hij heeft meer met dat ……………………………... gehakt
Het ……………………………... lichten
Ergens de ……………………………... door halen
In het ……………………………... komen
Iets in de ……………………………... stoppen
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Hij heeft de ……………………………... aan Maarten gegeven
De druk is van de ……………………………...
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Spreekwoordenspel
Welke van de twee is het juiste antwoord?
Er schuilt een addertje onder het gras
a. het lijkt mooi, maar er is een risico aan verbonden
b. dat is een goed idee
Eén rotte appel in de maand maakt al het gave fruit (ooft) tot schand
a. kinderen aarden naar hun ouders
b. als zich in een gezelschap één slecht persoon bevindt, is deze dikwijls in staat
de anderen te beïnvloeden
Daar moet de beuk in
a. dat moet flink worden aangepakt
b. dat moet een halt worden toegeroepen
Geen blad voor de mond nemen
a. hij kan zeer goed uit zijn woorden komen
b. ronduit zeggen waar het op staat
Een boom valt niet met de eerste slag
A een moeilijk karwei kan men niet in één keer afmaken
b. een moeilijk karwei kun je het beste eerst afmaken
Ook de beste boom geeft slechte vruchten
a. jonge mensen laten zich makkelijker beïnvloeden dan ouderen
b. goede ouders brengen niet alleen goede kinderen voort

Hout naar het bos dragen
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a. een karwei doen wat totaal overbodig is
b. iemand met een smoesje wegsturen
Huilen met de wolven in het bos
a. zich ergens helemaal op uitleven
b. zich schikken naar het gezelschap waarin men zich bevindt
Om de bosjes lopen
a. spijbelen
b. een omweg maken
Dat is hem een doorn in het oog
a. Ik begrijp niet wat hij bedoeld
b. dat stoort hem geweldig
Van elzenhout kan men geen eiken spaanders maken
a. van mensen die tot weinig in staat zijn, kan men geen grote dingen
verwachten
b. ten koste van anderen carrière proberen te maken
Hij is van de regen in de drup gekomen
a. na moeilijke tijden komen er betere tijden
b. Hij is er nog slechter vanaf, dan dat hij al was

Hij heeft de wind in de zeilen
a. het gaat zakelijk goed met hem mee
b. hij heeft mooi weer met het zeilen
Een appeltje voor de dorst hebben
a.er zit veel sap in de appels
b. men heeft nog wel wat geld op de bank voor later
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Zoek de 6 verschillen
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Drie kleurplaten
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20
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Antwoorden
Pag. 3
Bloem, bloemen, bel, men. Bol, prat, lamp, lomp enz.
Pag. 4 Paasvragen
1.
Pasen
2.
Palmzondag
3.
Palmpaasstok
4.
paashaas
5.
eieren
6.
Haantjepik
7.
Twee
8.
Verstoppen
9.
Chocolade
10.
Haan
11.
Jezus
12.
Opstanding
13.
Lente
14.
Paastak
15.
Uitblazen
16.
kippen
Pag. 5 Woordzoeker
Een nieuwe lente, een nieuw geluid
Pag.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

6 Verborgen Plaatsnamen
Alkmaar
Hulst
Oudewater
Berg en Dal
Oudesluis
Lierop
Kortrijk
Driehuizen
Vierhouten
Marken
Blokker
Giethoorn
Pieterburen
Halfweg
Kijkduin
Dieren
Losser
Uitgeest
Middenmeer
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Pag. 7 Woordzoeker

Pag. 8 Welk muziekinstrument hoort bij mij?

André Rieu
Toots Tielemans
Harry Mooten
Carel Kraayenhof
Herman Krebbers
Berdien Stenberg
Louis van Dijk
Kermisklanten
Henny Huisman
Pim Jacobs
Eddie Christiani
Wibi Soerjadi
Toby Rix
John Woodhouse
Pia Beck
Cor Steyn

c. viool
b. mondharmonica
b. accordeon
a. bandoneon
c. viool
c. dwarsfluit
b. piano
b. accordeon
c. drums
a. piano
b. gitaar
c. piano
b. toeterix
a. accordeon
b. piano
b. hammondorgel

Pag. 8 Woordschakels
brieven
bus
hagel
slag
brom
vlieg
koel
kast
runder
gehakt
snel
trein
brei
naald
linnen
goed

halte
room
tuig
deur
bal
reis
hak
koop

Pag. 10 Vul het goede antwoord in
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Wat neem je mee in je koffer op vakantie
toiletspullen, kleding
noem een voorwerp uit de toilettas
borstel
noem vijf woorden die met zon beginnen
zonnebril, zonnebrandcrème, zonnehoed, zonnescherm, zondag
noem de bekende toren in Utrecht
de Dom
Met welk vervoermiddel kun je een dagje uitgaan
tram, trein, boot, auto, fiets, enz.
hoe heet een plaats waar je kunt kamperen
camping
bent u wel eens op vakantie geweest? En Waar naar toe
als je naar het buitenland toe gaat welke document/papier heb je dan nodig
paspoort
Waaraan liggen de volgende plaatsen? Noordwijk. Katwijk, Scheveningen
Noordzee
Wie controleert er op de grens of u geen goederen het land in/uit smokkelt
douane
Kunt u 3 Waddeneilanden opnoemen
Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog
Noemt drie zomerse vruchten
aardbei, framboos, meloen
in welke maanden gaan de meeste mensen op vakantie
juli en augustus
Waarin kan je overnachten als je op vakantie bent?
hotel, bungalow, boot, caravan, tent
Als mensen een dagje uitgaan en ze nemen een mand vol broodjes, drinken en
snoep mee, wat zouden zij dan gaan doen?
picknick
Waar kunnen dieren naartoe gebracht worden als zij niet mee op vakantie
kunnen gaan
dierenpension
Maak het volgende liedje af: Af en toe gaan pa en moe met ons naar de.......
speeltuin toe
Beeld uit, zonder een woord te zeggen:
Een ijsje eten
Noem een bekende attractie in Nederland
De Efteling, de Keukenhof
Welke kleuren heeft de Nederlandse Vlag?
Welke provincievlag heeft dezelfde kleuren als de Nederlandse vlag
Rood, wit, blauw
Wanneer begint de zomer
21 juni
Welke sporten kun je op/in het water doen?
Zeilen, surfen, waterskiën, zwemmen, duiken
Welke woord staat hier V.K.NT..
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vakantie
Wat is een zomerkoninkje
aardbei
Maak het volgende spreekwoord af: Oost..
West, thuis best
Wat hoort niet in het rijtje thuis
zonnebril – zwembroek – handschoenen – badmuts
handschoenen
Maak het volgende spreekwoord af: Zoals het klokje thuis......
tikt, tikt het nergens
Beeld uit zonder te praten: een haring opeten
In welke provincie ligt Amsterdam
Noord-Holland
Langs welke dijk in Nederland staan veel molens?
Kinderdijk
Noem landen waar het vaak warm is
Indonesië, Thailand, Zuid-Afrika, enz,
Noem een lekkernij uit de provincie Limburg
vlaai
Welke risico loop je als je te lang in de zon zit
zonnebrand
Hoe kun je een zonnesteek voorkomen
In de schaduw zitten, water drinken, hoed of pet op
Noem een ander woord voor houten schoenen
klompen
Noem drie Hollandse kaassoorten
Edammer, Maaslander, Leidse
Wat is een “Hollandse Nieuw”
haring
Noem 2 bekende gebouwen/attracties in Scheveningen
Kurhaus, Sealife, de pier
Maak het spreekwoord af: Een zwaluw maakt.....
nog geen zomer
In welk plaats is de bekende kaasmarkt
Alkmaar
Pag. 12 Verdwenen voorwerpenspel
Glaasje op, laat je rijden
Ergens zijn stempel op drukken
De kat de bel aanbinden
Wat in het vat zit, verzuurt niet
Hij weet van wanten
Ze zijn met stille trom vertrokken
Hij speelt de eerste viool
Dat rijst de pan uit
Dat staat als een vlag op een modderschuit
Het boek is gesloten
Hij wil weten hoe de vork in de steel zit
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Spijker op laag water zoeken
Daar is geen speld tussen te krijgen
Iemand een spiegel voorhouden
Je pet afnemen voor iets
Een scheve schaats rijden
Iemand onder de tafel drinken
Loop naar de pomp
De plaat poetsen
Hij slaat de spijker op de kop
Dat is in kannen en kruiken
Diep in de buidel tasten
Iemand het mes op de keel zetten
Hij is met zijn verkeerde been uit bed gestapt
Met een schone lei beginnen
Hij is tegen de lamp gelopen
Die vlieger gaat niet op
Dat was de klap op de vuurpijl
Hij is door het oog van de naald gekropen
Dat is de druppel die de emmer doet overlopen
Aan de bel trekken
Dat is een zware dobber
Wie kaatst, moet de bal verwachten
Hij heeft meer met dat bijltje gehakt
Het anker lichten
Ergens de bezem door halen
In het geweer komen
Iets in de doofpot stoppen
Hij heeft de pijp aan Maarten gegeven
De druk is van de ketel
Pag. 14 Spreekwoordenraadsel
Er schuilt een addertje onder het gras
A. het lijkt mooi, maar er is een risico aan verbonden
Eén rotte appel in de maand maakt al het gave fruit tot schand
b. als zich in een gezelschap één slecht persoon bevindt, is deze dikwijls in staat
de anderen te beïnvloeden
Daar moet de beuk in
a. dat moet flink worden aangepakt
Geen blad voor de mond nemen
b. ronduit zeggen waar het op staat
Een boom valt niet met de eerste slag
A. een moeilijk karwei kan men niet in één keer afmaken
Ook de beste boom geeft slechte vruchten
b. goede ouders brengen niet alleen goede kinderen voort
Hout naar het bos dragen
a. een karwei doen wat totaal overbodig is
Huilen met de wolven in het bos
b. zich schikken naar het gezelschap waarin men zich bevindt
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Om de bosjes lopen
a. spijbelen
Dat is hem een door in het oog
b. dat stoort hem geweldig
Van elzenhout kan men geen eiken spaanders maken
a. van mensen die tot weinig in staat zijn, kan men geen grote dingen
verwachten
Hij is van de regen in de drup gekomen
b. Hij is er nog slechter vanaf, dan dat hij al was
Hij heeft de wind in de zeilen
a. het gaat zakelijk goed met hem mee
Een appeltje voor de dorst hebben
b. men heeft nog wel wat geld op de bank voor later
pag. 16 Zoek de 6 verschillen
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