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Dierengeluiden
Wat voor geluiden maken deze dieren?
Voorbeeld: honden blaffen
1. paarden ……………………………….
2. schapen ……………………………….
3. eenden ……………………………….
4. leeuwen ……………………………….
5. wolven ……………………………….
6. poezen ……………………………….
7. bijen ……………………………….
8. muizen……………………………….
9. koeien ……………………………….
10. geiten ……………………………….
11. slangen ……………………………….
12. mussen ……………………………….
13. ezels ……………………………….
14. raven ……………………………….
15. duiven ……………………………….
16. kikkers ……………………………….
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Het zal je maar gezegd worden
Er bestaan in onze taal nogal wat vaste woordverbindingen waarin eigenschappen of
karaktertrekken van mensen op een bondige manier uitgedrukt worden. De meeste ervan zijn
niet erg vleiend!
1.

Een domme …………

2.

Een halve …………

3.

Een arme …………

4.

Een onnozele …………

5.

Een rare …………

6.

Een lange …………

7.

Een oude/ouwe …………

8.

Een rijke …………

9.

Een geschikte …………

10.

Een opgewonden …………

11.

Een kale …………

12.

Een brutaal …………

13.

Een pedante …………

14.

Een koude …………

15.

Een stijve …………

16.

Een slome …………

17.

Een ongelikte …………

18.

Een dooie …………

19.

Een droge …………

20.

Een reddende …………
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Woordzoeker Woestijn
Alleen van links naar rechts
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Streep beide woorden door
antilope

gordeldier

ijswoestijn

karavaan

Arabier

hagedissen

kaal

neusbeer

reptielen

schorpioenen

storm

waterbron

Berbers

flora

berg
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Zomerquiz
1. Noem drie zomermaanden ………………………….., ………………………….. en …………………………..
2. Op welke datum begint de zomer?

……………………………..

3. Weet u de naam van een typische zomerbloem?

……………………………..

4. Wat zijn ‘zomerstippen’?

……………………………..

5. Geef een ander woord voor zomerverblijf.

.................................

6. Wat doen veel Nederlanders in de zomer?

……………………………..

7. Welke vruchten kunt u zomers volop eten?

…………………………….

8. Noem een vakantieland.

…………………………….

9. Kunt u een deel van het zonnestelsel noemen?

………………….…………

10. Naar welke zee gaan ‘wij Nederlanders’ vaak toe? ……………………………..
11. Noem een naam van een waterdier.

…………………….……….

12. Noem een aantal waterplanten.

………………………………

13. Noem een watersport.

……………………………..

14. Maak het gezegde af:

‘Een ………….. in de lucht, maakt nog geen ………….….’

15. Noem/zing een lied dat met wandelen te maken heeft.
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Tegenliggers
In deze puzzel komt twee keer hetzelfde woord voor:
- Éen keer van links naar rechts (de gewone volgorde);
- Één keer van rechts naar links (van achter naar voren).
- Niet alle letters zitten in het woord.
Voorbeeld: TTHOEPEEPEOHTT
Hier staat tweemaal het woord THEEPOT
 THEEPOT
TOPEEHT 
Zoek de tegenliggers:
1. VPRAIHECNSDDSNCEHIARPV
= (2x) …………………………….………… & …………………………….…………
2. MFUOBTLOAAOLTBOUFM
= (2x) …………………………….………… & …………………………….…………
3. FDAIMLIELIILEILMIADF
= (2x) …………………………….………… & …………………………….…………

Woordschakels
Wat voor woord moet ertussen komen
Voorbeeld:
douche
brand

…….

schijn

dennen

…….

flauwte

dag

…….

gebied

hier

…….

gang

grond

…….

wolk

grachten

…….

roos

gala

…….

gewaad

ge

…….

olie

kop

7

stuk

Tegenstellingen
Welke woorden in het rijtje vormen samen een tegenstelling? Onderstreep die woorden.
Voorbeeld: licht – schemerig – donker

1. Oost – west – zuid
2. Groot – lang – klein
3. Onder – boven – achter
4. Bitter – zuur – zoet
5. Smal – breed – dik
6. Aandachtig – onoplettend – roekeloos
7. Gezond – grieperig – ziek
8. Langzaam – snel – hard
9. Mooi – lelijk – aantrekkelijk
10. Koud – lauw – heet
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Zijn laatste oortje versnoepen
Herinnert u zich de snoepjes van vroeger nog? Welke vond u lekker?

1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
3. ………………………………………………………….

Een aantal ervan staan hieronder afgedrukt. De letters staan echter door elkaar! Zoek de
snoepjes. Begin met de onderstreepte letter.
1. hotzetou

= ……………………………

2. vorbetal

= ……………………………

3. tuppermen

= …………………………...

4. tugona

= ……………………………

5. maukwog

= ……………………………

6. muttum

= ……………………………

7. droverpet

= ……………………………

8. lenulevel

= ……………………………
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Vul een kleur in
1 De ingang van de grot was ……………………...als de nacht
2 Hij probeert een ……………………...voetje te halen bij zijn baas
3 Die jongen heeft mij een ……………………... oog geslagen
4 Mijn opa kijkt nog graag naar de meisjes, ook een oude bok lust nog wel een
………………...blaadje
5. In ons vakantiehuisje was al heel lang niet meer schoongemaakt, alles zag ……………………...van
het stof`
6. Die mensen hebben geen cent meer, ze zitten op ……………………...zaad
7. De koninklijke Familie heeft ……………………...bloed
8. Ik kan die jas niet kopen, want ik sta……………………... bij de bank
9. Het document was zo oud, het papier was helemaal………………….geworden en de inkt was
verbleekt
10 De visite kan komen, de koffie is ……………………...
11 Toen de jongen bloed moest laten prikken zag hij lijk……………………...
12 Het was er zo druk, het zag er ……………………...van de mensen
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Kleurplaat Bloemen

11

Eten en drinken – quizvragen
Welk snoepgoed wordt in het Frans Barbe a papa genoemd?
Wat ontstaat wanneer suiker wordt verhit?
Welk diepvriesproduct wordt vaak belegd met nepkaas?
Hoe wordt geroosterd brood met ham en kaas ertussen genoemd?
Hoe heet een gevulde dubbelgevouwen pizza?
Welke smaak proef je met de voorkant van je tong?
Wat voor vlees zit er in een doorsnee kroket?
In welk deel van de sinaasappel zit de meeste vitamine C?
Hoe wordt Brussels lof meestal genoemd?
Hoeveel beschuitjes zitten er tegenwoordig meestal in een pak beschuit?
Wat is de bekendste Turkse broodsoort?
Hoe wordt het grillgerecht genoemd dat bestaat uit friet bedekt met shoarma en daar
overheen een laag kaas?
Wat is het hoofdbestanddeel van mayonaise?
Waar komt het drankje ouzo vandaan?
Hoe wordt een patatje met aan beide kanten een frikandel genoemd?
Wat is een ander woord voor roerbakken?
Welke kool werd vroeger gegeten om scheurbuik te voorkomen?
Welke kleur heeft 30% van de M&M’s in een normale zak M&M’s?
Wat is voor meer dan de helft van de wereldbevolking het belangrijkste voedsel?
Van welk fruit is de krent afkomstig?
Welke koeken worden in Amsterdam ook wel moesselientjes genoemd?
Welk snoepgoed met je aan cola toevoegen om een fonteineffect te krijgen?
Wat is het hoofdingrediënt van bier?
Welke kaassoort zit tussen jong en oud in?
Hoe wordt de combinatie van limonadesiroop, yoghurt en vanillevla genoemd?
Welke lekkernij wordt in het Engels “Dutch Doughnut” genoemd?
Hoe wordt hete chocolademelk met rum genoemd?
Hoe wordt de salade van aardappelblokjes, rundvlees, appel en augurk genoemd?
Welk Europees snoepgoed wordt gemaakt van het wortelsap van de zoethoutplant?
Welke reep werd tot 1990 onder de naam “Marathon” verkocht?
Wat is een ander woord voor karnemelk?
Hoe wordt een pilsje met een jonge jenever ernaast genoemd?
Welk land is de grootste producent van rijst?
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Hoe wordt de kooktechniek genoemd waarbij waterdamp het eten gaart?
Hoe noem je iemand die geen alcohol drinkt?
Welke ziekte wordt veroorzaakt door een gebrek aan vitamine C?
Hoe wordt een tosti met ananas ertussen genoemd?
Waarvoor staat de afkorting kj, waarmee de voedingswaarde wordt uitgedrukt?
Hoe worden groenten genoemd die zonder verhitting gegeten kunnen worden?
Wat zijn Opperdoezers?
Wat is de verzamelnaam voor zetmeel en suikers?
Wat maakt pestosaus groen?
Welke vrucht wordt traditioneel gegeten op bloedworst?
Van welk vlees is sate ajam gemaakt?
Van welk merk is Fanta?
Hoe wordt de eerst jonge haring die geschikt is voor consumptie in Nederland genoemd?
Welke room betekent letterlijk “zure room”?
Welke peul wordt bij roti vaak vervangen door de lijkende maar goedkopere sperzieboon?
Hoe wordt wille wijn gemaakt van blauwe druiven genoemd?
Hoe wordt het bedruipen van vlees met het braadvocht genoemd om uitdrogen te voorkomen?
Hoe wordt het eetbare gedeelte van een vrucht genoemd?
Wat zijn de 2 hoofdingrediënten van een Quiche Lorraine?
Welk dessert betekent in het Italiaans letterlijk “Trek mij omhoog”?
Wat zijn minestrone, snert en borsjtsj?
Welk Italiaans nagerecht betekent letterlijk “gekookte room”?
Van welke dieren is witvlees afkomstig?
Hoe wordt een restje eten dat over is van de vorige dag genoemd?
Bij welke kooktechniek wordt het voedsel kort gekookt en daarna in koud water gelegd zodat
het kookproces wordt onderbroken?
Wat wordt bij Moules-frites bij de friet geserveerd?
Wat is het hoofbestanddeel van Haagse bluf?
Een stamppot gemaakt van aardappelen, sperziebonen en witte bonen noemen we?
Welke alcohol wordt gebruikt in alcoholische dranken?
Welk dieet is ontwikkeld door voedingswetenschapper Alan Howard?
Hoe wordt azijn dat minder dan 4% azijnzuur bezit genoemd?
Onder welke naam is ouwel beter bekend?
Hoe worden in de alcohol gelegde rozijnen genoemd.
En wat zijn boerenmeisjes?
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Zoek de verschillen
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Raadsels
Vissen
Twee vaders en twee zonen gaan uit vissen. Ze vangen ieder één vis en nemen deze mee naar
huis. Ze verliezen geen vis, maar toch komen ze met maar 3 vissen thuis. Hoe is dit mogelijk?
Gebruik
Het is van jou, maar anderen gebruiken het meer dan jij zelf. Wat is het?
Achterlaten
Hoe meer je er van neemt, des te meer zal je er van achterlaten. Wat is het?
Wat ben ik
Ik ben groot als ik jong ben, maar ik ben klein als ik oud ben. Wat ben ik?
Eieren
Een marktverkoper heeft aan het einde van de dag nog 7 eieren. Dan komt de eerste koper er
aan. Hij wil de helft van de eieren en nog een halve. Vervolgens komt er nog een koper aan en
hij wil hetzelfde.Daarna sluit de marktverkoper zijn tent, gaat naar huis en eet het laatste ei op.
Hoe is dit mogelijk?
Ik leef in de oceaan, zee en rivier
Als ik het koud heb, drijf ik. Als ik het warm heb, zweef ik. Wat ben ik?
Een rug, vier poten maar ik leef niet meer
Ik heb een rug en vier poten. Ooit leefde ik, maar nu niet meer. Wat ben ik?
Appels verdelen
Een moeder heeft 9 appels en 8 kinderen. Hoe kan ze eerlijk alle appels verdelen?
Altijd omhoog?
Wat gaat altijd omhoog en niet naar beneden?
Papagaaitje
Wat is het verschil tussen een zwaluw en een papegaai
Rood en explodeert
Het is rood en het explodeert?
Overal ogen?
Wat heeft ogen aan alle kanten en kan toch niet zien?
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Origami Vrolijke vlinders
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Antwoorden
Pag. 3 Dierengeluiden
Antwoorden:
1. Hinniken
2. Blaten
3. Kwaken
4. Brullen
5. Huilen
6. Mauwen
7. Zoemen

8. Piepen
9. Loeien
10. Mekkeren
11. Sissen
12. Tjilpen
13. Balen
14. Krassen
15. Koeren
16. Kwaken

Pag. 4 Het zal je maar gezegd worden

1. Gans
2. Zool/gare
3. Sodemieter/ziel/sloeber
4. Hals
5. Snijboon/kwast
6. Slungel
7. Hoer/taaie
8. Stinkerd
9. Peer
10. Standje
11. Neet/knikker

12. Aap/hond
13. Kwast
14. Kikker
15. Hark
16. Duikelaar
17. Beer
18. Pier/dief
19. Donder
20. Engel

Pag. 5. Woordzoeker Woestijn
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Pag 6. Zomerquiz
1. Juni-juli-augustus
2. 21 juni
3. Madeliefje, zonnebloem, margrieten
4. Sproeten
5. Tent, pension, hotel
6. Met vakantie, naar zee, enz.
7. Aardbeien, nectarines, appels, enz
Pag. 7 Tegenliggers
1.
2.

3.

vriendschap
fotoalbum
familielid

8. België, Frankrijk, Oostenrijk, enz
9. Aarde, Maan, Jupiter, Mars
10. Noordzee
11. Vis, kikker, watervlo
12. Riet, waterlelie, wier
13. Roeien, zeilen, zwemmen
14. Zwaluw/ zomer

Woordschakels
Weer, appel, recreatie, toe, stof, gordel, feest, aard

Pag. 8 Tegenstellingen
1. Oost – west – zuid
2. Groot – lang – klein
3. Onder – boven – achter
4. Bitter – zuur – zoet
5. Smal – breed – dik
6. Aandachtig – onoplettend –
roekeloos
7. Gezond – grieperig – ziek
8. Langzaam – snel – hard
9. Mooi – lelijk – aantrekkelijk
10. Koud – lauw – heet

Pag. 9 Zijn laatste oortje versnoepen
1. Zoethout
2. Toverbal
3. Pepermunt
4. Nougat
5. Kauwgom
6. Tumtum
7. Dropveter
8. Ulevellen

Pag. 10 Vul een kleur in
1. Zwart
2. Wit
3. Blauw
4. Groen
5. Grijs
6. Zwart
Pag. 13 Eten en drinken
1. Suikerspin
2. Karamel
3. Pizza
4. Een tosti
5. Pizza Calzone
6. Zoet
7. Paardenvlees
8. In de schil
9. Witlof

7. Blauw
8. Rood
9. Geel
10. Bruin
11. Wit
12. zwart

10. 13
11. Pide
12. Een kapsalon
13. Olie
14. Griekenland
15. Een patatje waterfiets
16. Wokken
17. Zuurkool
18. Bruin
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19. Rijst
20. Druif
21. Roze koeken
22. Pepermunt
23. Water
24. Belegen kaas
25. Vlaflip
26. De oliebol
27. Tot Tante

28. Huzarensalade
29. Drop
30. Snickers
31. Botermelk
32. Een kopstoot
33. China
34. Stomen
35. Geheelonthouder
36. Scheurbuik
37. Een tosti Hawaï
38. Kilojoule
39. Rauwkost
40. Aardappels
41. Koolhydraten

42. Basilicum
43. Appel
44. Kippenvlees
45. Coca Cola
46. Hollandse Nieuwe
47. Creme Fraiche
48. Kousenband
49. Blanc de noirs
50. Arroseren
51. Vruchtvlees
52. Spek en kaas
53. Tiramisu
54. Soepen
55. Panna cotta

56. Gevogelte
57. Een kliekje
58. Blancheren
59. Mosselen
60. Eiwit
61. Blote billetjes in het
gras
62. Ethanol
63. Het Cambridgedieet
64. Edik
65. Eetpapier
66. Boerenjongens
67. Met abrikozen

Pag. 15 Zoek de verschillen

Pag. 16 Raadsels
1. Vissen: Er zijn maar 3 mensen: een opa, zijn zoon en zijn kleinzoon.
2. Gebruik: Je naam
3. Achterlaten: Voetstappen
4. Wat ben ik: Een kaars
5. Eieren: De eerste koper vraagt de helft + een halve, dus dat is 3,5 + 0,5 = 4. Dus er
blijven nog 3 eieren over. Dan komt de volgende koper, hij vraagt ook de helft + een
halve, dus dat is 1,5+0,5 = 2. Er blijft dus 1 ei over en die eet hij zelf op.
6. Ik leef in de oceaan, zee en rivier: Water
7. Een rug, vier poten maar ik leef niet meer: Een stoel
8. Appels verdelen: Appelmoes maken!
9. Altijd omhoog?: Dat is je leeftijd!
10. Papagaaitje: Een zwaluw moet de weg zelf vinden en een papegaai kan de weg vragen.
11. Rood en explodeert: Knalrood
12. Overal ogen: Een dobbelsteen
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Kleurplaat
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