
BOORDEVOL PUZZELS,
SPORT & SPEL, STRIPS,

LEKKERE GERECHTEN
EN KNUTSELWERKEN



PUZZE EES EN KNUTSEL MET DIT GROTE
r\

Met dit doeboek hoefje je niet te vervelen.
Dit boek staat vol met onder andere de leukste puzzels,

kleurplaten en spannende verhalen. Begin maar snel met spelen.

SPORT & SPEL
8,14,16,21,28,31,
32,33, 0

PUZZELEN
6,7,15,18,26,29,
30,35,36,41,43,46

4,10,19,22,
34,37,47

ETEN/DRINKEN

11,27,42

5,17,23

25,38,39
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VulPu  je 

DIT BOEK IS VAN

WOONPLAATS: LEEFTIJD: VERJAARDAG

FAVORIETE SPORT: FAVORIETE LAND: FAVORIETE IJSJE:

DQE-UJST  
Heb je nog dingen die je wilt doen?

Schrijf ze hieronder op zodat je ze met vergee .



KLEUREN
Kleur de vlakken juist in. Om je op weg te helpen hebben we
een aantal vlakken een cijfer gegeven. Hieronder kun je zien

welke kleur bij welk cijfer hoort. Kleur jij ze in? De rest van de
kleurplaat mag je zelf inkleuren.



WEETJES

Ronde meloenen zijn eigenlijk maar heel onhandig; ze rollen
weg en zijn niet makkelijk te vervoeren. Japanners hebben
hier een oplossing voor bedacht; vierkante meloenen. Het
kweken van een vierkante meloen is vrij simpel. Tijdens de

groei wordt er een transparante kist omheen gezet.

...SPINDRAAD STERKER
IS DAN STAALDRAAD?

.OLIFANTE  ANDERE OLIFANTEN TOT OP 5KM
AFSTAND KUNNEN RUIKEN?

De olifant gebruikt zijn slurf onder andere om mee te
ruiken. Ze steken hun slurf omhoog en draaien hem alle

richtingen op. Afhankelijk van de windrichting kunnen ze
soortgenoten tot op 5 km afstand al ruiken.

...ER VIERKANTE MELOENEN BESTAAN?

.DE OUDSTE BOOM TER WERELD
MEER DAN 4700 JAAR OUD IS?
De boom is een Bristlecone Pine en staat

inde White Mountains in Californië.
De exacte leeftijd van de boom

Methuselah  is4767jaar.

Een enkele spinnendraad
is dunner dan een haar van

een mens, maar ook vijf keer
sterker dan staal van dezelfde

dikte. Een touw gemaakt
van spindraad van slechts 2

centimeter dik zou een Boeing
747 kunnen laten stoppen.

...DE LANGSTE PLAATSNAAM MAAR LIEFST 58 LETTERS LANG IS?
Deze ligt in Wales, Groot Brittanië, hier is het dorpje

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
te vinden. Het is ook bekend als Llanfairpwllgwyngyll,

en daarmee nog altijd genoeg uitdaging
voor een correcte uitspraak.
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1  ens
doen

andaag
mogen

3  ensen
doen

10 jaar
ogen

Je moet de afwas
schoonlikken

Je moet altijd
tandpasta o eCj

eten smer n Je  oet iedereen

egroeten met doei

Je  ag alleen
maar tvoen

-ordtop

a/t/j  ee
oghurt i

OF
' altijd

hebt maar ee
weekend

SPORT & SPEL

LASTIGE K
Hieronder een aantal vreemde keuzes.

Als je zou moeten kiezen... welke kies jij dan?

Geen televisie meer
mogen kijken

OF
Je telefoon niet meer

mogen gebruiken

Tandpasta gemaakt
van chilipepers

OF
Toiletpapier van

schuurpapier

!g Nooit meer pizza
OF

1  ooit meer frietjes

Elke keer als je gaapt,
blijft je mond een

kwartier open staan

Je moet altijd en overal
zwembandjes dragen



IJ

ETIN/DRINKEN

INGREDIËNTEN (V00R8TRAKTATIES)
• 1 komkommer

• 16 rode druiven

• 16 blokjes jonge kaas
• 32 cocktailworstjes
• 8 satéprikkers
• 32 cocktailprikkers

BEREIDINGSWIJZE
Q Snijd de komkommer in 8 gelijke stukken van 2-3 cm dik.

Rijg voor het lijfje op elke satéprikker ac tereenvolgens 1 druif,
Q 1 stuk komkommer, 2 blokjes kaas en eindig met een tweede

druif.

OSteek steeds 4 cocktailworstjes aan cocktailprikkers en steekze als armen en benen vast op de komkommer.

INGREDIËNTEN (V00R4T0ETJES)
• 4 bananen

• 1 reep chocolade, in stukjes gehakt
• vanille-ijs

BE EIDINGSWIJZE
Leg de bananen met schil ongeveer 15 minuten

Q op de BBQ. Leg ze niet direct boven het vuur, op
ongeveer 180 °C. Zo worden ze mooi bruin.

Haal de bananen van de BBQ en leg

O ze op een bord. Snij ze aan 1 kantopen en strooi de brokken chocolade
er overheen.

OServeer met een bolletje vanille-ijs en eet smakelijk!



KLEUREN



MAAK JE EIGEN
VUURTORE 
• Knip de verschillende onderdelen uit
• Vouw op de stippellijntjes
. pla  eerst de losse onderdelen in elkaar



WAAKOM  OET JEEEE
EUSEN IJK NIET MEE? 

'ÖEEN I EE. Ö K EIÖEN JK. N
HIJ IE T CH  UIET  OL. OP

BA KETBALLEN? 

JESSE; K.OM JE OOK
MEE BASKETBALLEN? 

NEE, IK ZIT TE ÖAMEN,
IK HEB ÖE N ZIN IN

BASKETBAL. 

P ER NIKS VAN. HOEZO HEEFT JESSE
ÖEEN ZIN OM TE BASKETBALLE ?  AT
'AN WEL EEN HEEL COOLB 6AME ZIJN. 

K.PUÖ NOU WAT.

HAHAHA.
PIE JESSE.

MAAR IK HEB
EEN IPEE/"

BASKETBALLEN: DAT DOE JE

tt



TOCH LEKKER BOSTEN
O é, UII5TER J NÖEN5,

PIT 15 MIJN PLAN.  



Het is niet moeilijk. Wat heb je nodig?
- Zeil

- Tentharingen

- Shampoo of groene zeep
- Tuinsproeier

Span het zeil over het gras en maak het vast met de tentharingen. Verspreid dan shampoo of
groene zeep met water over het zeil. Zet de tuinsproeier aan. Het leukste is om de tuinsproeier
zo neer te zetten dat hij kan blijven sproeien op het zeil., op je buik en glijden maar.

KLETSNAT!
Dit spel kun je spelen als het lekker warm is. Voor dit spel heb
je nodig; twee grote emmers, twee iets kleinere emmers en

twee handdoeken.

Kies iemand uit tegen wie je wilt spelen. Pak allebei een grote
emmer gevuld met water, deze wordt op de startlijn gezet.
Aan de overkant (bepaal zelf de afstand) staat een lege iets
kleinere emmer. Het is nu de bedoeling om de lege emmer zo
snel mogelijk te vullen. Het team dat dit als eerste lukt is de
winnaar.

Het water mag alleen overgebracht worden met de handdoek.
Dit doe je door de handdoek te dopen in de volle emmer,
daarna sla je de handdoek om je nek en ren je zo snel mogelijk
naar de overkant. Daar wring je de handdoek uit in de lege
emmer. Dit moetje herhalen tot de kleine emmer helemaal vol
is. Wie dat het eerste lukt, heeft het spel gewonnen.



PUZZELEN



SPORT & SPEL



WEIDES

...ALLE PANDA S IN DE WERELD UIT CHINA KOMEN?
Dus ook de panda s in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De panda’s
worden door China verhuurd voor steeds een periode van 10 jaar.

Landen betalen zo’n 1 miljoen dollar per jaar per panda.

ER IN IEDER WERELDDEEL MINIMAAL
ÉÉN STAD IS DIE ROME HEET?

Onder andere in: Italië, Indonesië, Australië,
Ecuador, VS en Lesotho

Omdat ze nog steeds af en toe boven water moeten komenom te ademen.
Er slaapt dus maar één hersenhelft tegelijk. De ander kan dan gewoon in
de gaten houden of er geademd  oet worden. Dolfijnen en walvissen zijn

dus altijd  inimaal voor de helft wakker.

...EEN WORM
MAAR LIEFST 10
HARTEN HEEFT?
Een worm heeft maar

liefst 5 paren van
2 harten. 10
hartjes dus!

...JE BIJ JE GEBOORTE MEER DAN 300
BOTTEN HEBT, MAAR ALS JE VOLWASSEN

BENT, ER NOG MAAR 206 HEBT?
Dat komt omdat je skelet bij je geboorte nog niet

volledig aan elkaar is gegroeid en uit allemaal
verschillende kleinere botjes bestaat.

...CHINA MAAR LIEFST1Z4.000 KILOMETER
TREINRAILS HEEFT?

Dat is 3x een rondje om de wereld! In China is de trein een
van de meest gebruikte vervoersmiddelen. De snelste

passagierstrein ter wereld is ook te vinden in China. Deze
heeft een topsnelheid van wel 431 kilometer per uur!



PUZZELEN
M /ule u e ieA 

Brenda de bij is op zoek naar haar korf zodat ze samen met haar
vriendjes heerlijke honing kunnen maken. Kun jij haar helpen?





Hieronder staan 3 snelle recepten van onze Jumbo Food Coach om zelf
sportdrank te maken. Met deze dranken ben je snel hersteld na een
potje voetbal of een middagje zwemmen! Bij extra warm weer kun je
een beetje zout toevoegen, zodat je niet te veel vocht verliest.

RECEPT 1

• 60 gr kristalsuiker
• 1 liter water

Verwarm het water en los

de suiker op in het water.

Laat het suikerwater
afkoelen en het is klaar
voor gebruik.

RECEPT 2

• 1 liter water
• Verse citroen, munt of

komkommer

Snijd de citroen in partjes
of de komkommer in
schijljes en voeg ze toe
aan het water.  unt mag

er in zijn geheel in.

RECEPT 3

• 100 ml Jumbo
Fruitsiroop

• 1 liter water

Meng de fruitsiroop met
het water en het is klaar
voor gebruik.

Start je dag goed met een
stevig ontbijt. Maak een

boterham met banaan en

pindakaas. Dat is lekker en
zit vol voedingsstoffen!

Zo kun je de hele dag
lekker je energie kwijt.



UeA/W€/l€fl 
Dit spel speel je met 2 personen en om de beurt zetje een lijntje neer.
Wie het vakje dicht maakt, mag  m inkleuren. Heb jij de meeste vakjes

ingekleurd? Dan heb je gewonnen!

SPORT & SP[l

I I

ft// //



KLEUREN
T  STIP DE SCHILDPAD

Hieronder zie je Stip de schildpad. Kun jij hem nog een keer inkleuren?



|i dtèk-
WEfT3£$

...HET HARDSTE VOETBALSCHOT OOIT GEMETEN  
MET 211 KILOMETER PER UUR HET DOEL IN GING?

Dit schot word  afgevuurd" door de
Braziliaan Ronny Heberson die toen voor

Sporting Lisbon voetbalde.

...DE HOOGSTE DUIK OOIT
VAN MAAR LIEFST
58,8 METER WAS?

De 27-jarige Zwitser Lazaro Schalier
maakte deze sprong van een klif

hoger dan de toren van Pisa.
De duik duurde slechts 3,58 seconden

en hij bereikte een snelheid
van bijna 123 km/h.

...DE LANGSTE TENNISWEDSTRIJD OOIT,
11 UUR EN 5 MINUTEN DUURDE?

De spelers waren John Isner en Nicolas Mahut. De

wedstrijd werd over drie dagen gespeeld tijdens de
tenniskampioenschappen op Wimbledon van 2010.

John Isner won de wedstrijd.

...HET WERELDRECORD ONDER WATER
ZWEMMEN 170 METER IS?

De 41-jarige Carlos Coste uit Venezuela wist deze
afstand te zwemmen in 1 ademteug! In totaal

was hij drie minuten en vijf seconden zonderte

ademen onderwater.

...DE HOOGSTE GOLF WAAR
OOIT OP GESURFD IS 24,38

METER HOOG WAS?
Rodrigo Koxa wist deze golfte bedwingen
voorde kust van Portugal. Dat is ongeveer

zo hoog als een flat van 8 verdiepingen!



LEZEN

DE OVERTREDING
Milan is nog maar net een dag thuis van een leuke vakantie in Spanje
en nu al op weg naar het voetbalveldje. Nog maar één drukke weg
oversteken en dan kan hij zijn nieuwe bal testen met zijn beste vrienden
Mousa en Sara. Als het voetgangerslicht op groen springt, steekt hij over.
Mousa en Sara zijn er al.  Hoe wasje vakantie?  vraagt Sara enthousiast.

Dan ziet Milan nog iemand op het veldje. Het is... Roel! De oudere broer

van Sara. Waarom heeft ze hém nu weer meegenomen, denkt hij. Sara s

broer is groter en sterker. En hij kan goed pingelen. Maar het ergste is als
hij de bal door je benen speelt.

“Wauw, die is vet!  Mousa wijst
naar de bal. “Heb je die op vakantie
gekocht?” Milan glimlacht. “In de
winkel bij het stadion van Barcelona. 
“Rolt -ie ook?” vraagt Sara plagerig.

“Zullen we een potje spelen?  Even
later spelen ze fanatiek. Sara en Milan

tegen Mousa en Roel. Al snel staan

Sara en Milan met 2-0 voor.

Dan heeft Roel de bal. Hij pingelt
tussen Milan en Sara door en scoort.

Milan baalt. “Kom op , zegt Sara.  We

staan nog steeds met 2-1 voor.  Maar

het lijkt wel of Roel nu pas écht zijn
best gaat doen. Hij maakt een schijnbeweging en Milan trapt erin. De bal
gaat door zijn benen. Roel lacht en scoort ook nog. Milans gezicht staat op

onweer.  Laat hem toch”, zegt Sara. Maar even later trapt Milan er wéér

in.  u draait hij zich vlug om. Hij trekt Sara s broer hard aan zijn shirt en
tikt de bal voor zijn voet weg. “Hé, je mag niet aan mijn shirt trekken, dat
is een overtreding!" Roel stapt boos op Milan af. Maar Sara springt vlug
voor haar broer.  Je hebt gelijk. Vrije trap voor jullie”, zegt ze. Mousa mag

hem nemen. Het schot is hard. Maar de bal raakt de lat en vliegt omhoog,

zo in een van de bomen om het voetbalveld.  Mijn bal!” schreeuwt Milan.



Mousa probeert in de boom te klimmen. Het lukt niet. Zelfs met hulp
van Roel kan hij niet bij de onderste tak. Milan voelt een traan in zijn
oog prikken. Hij wil naar huis.  Het is allemaal jouw schuld  roept hij
boos en hij duwt Roel opzij. Hij rent naar de weg, maar vergeet door zijn
tranen naar het verkeerslicht te kijken. En dat staat op rood! Net als hij wil
oversteken, trekt Roel hem aan zijn shirt terug. Milan tuimelt achterover.

Zijn hart bonkt in zijn keel. Voor zijn neus is een busje gestopt. Met
piepende remmen. Het scheelde maar een haartje.

Een man in een overall stapt briesend uit. “Ben jij gek geworden?! Zomaar

door rood lopen? “Sorry, meneer , stamelt Milan. Sara en Mousa staan nu

ook geschrokken naast Milan. “Hij deed het niet expres , zegt Sara zacht.
“Ziet u, zijn nieuwe bal zit vast in de boom en ...” Met zijn ogen volgt de

man van het busje haar vinger. “Wacht maar even”, zegt hij terwijl hij naar

zijn bus loopt. Hij komt terug met een ladder en haalt de bal uit de boom.
Als de man weer vertrokken is, legt Roel een arm om Milans schouder.

Aan iemands shirtje trekken is toch niet zo n gek idee”, zegt hij. Milan
kijkt Roel aan, moet lachen en zegt: “Kom, dan beginnen we een nieuw

potje. En nu zijn wij samen een team! 



PUZZILIM

In onderstaande vier puzzels zie je  ier verschillende
icoontjes per puzzel. Probeer de icoontjes zo in te vullen,
zodat ze allemaal vier keer voorkomen in elke sudoku en

maar één keer in elke rij en elke kolom. Succes!
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MAAK ]E EIGEN
STOERELAVALA
Wat heb je nodig?
• Lege plastic of glazen fles
• Voedingskleurstof
• Zonnebloemolie
• Water
° Bruistablet
• Zaklamp

(avahmn + J 26 Wel  zo n mo° e
lavalamp met  an die mooie kleuren
en bubbels. Hieronder staat de uitleg

om er zelf eentje te ma en! §

STAP 1- Vul en kleur je lamp
Hoeveel water je nodig hebt, is afhankelijk van de grootte van je fles. Je hebt
voldoende nodig om een flinke bodem te vullen. Als er genoeg water in zit doe je
er kleurstof bij in de kleur die jij wil. Zo zie je straks de  lava  ook goed stromen.
De rest van je fles vul je aan met zonnebloemolie. Vul hem niet helemaal tot de
rand, anders kan je fles straks overstromen!

STAP 2: De lava activeren
Gooi een kwart bruistablet in je fles en kijk wat er gebeurt! Je zult zien dat de
lava” begint te borrelen. Als het borrelen stopt kun je er gewoon weer een stukje

bruistablet ingooien en het begint weer helemaal opnieuw.

Om het nog mooier te maken moetje de kamer een beetje donker maken.
En zet je fles dan boven een zaklamp of schijn er met een felle lamp op!



SPORT & SPtt

Pak een dobbelsteen en gooi. Kijk naar het
bijbe orende rijtje oefeningen en kies er één

uit om je dag mee te beginnen!



vinden in de twee tekeningen hieronde .

PUZZELEN



PUZZELEN
HÉÉ BUSCHAUFFEUR!

De buschauffeur is de weg kwijt naar de school.
Kan jij helpen de weg te vinden?



DAAR ZIT MUZIEK IM!
Gebruik lege glazen flessen om muziek mee

te maken. Verzamel een aantal glazen flessen

en vul deze met verschillende hoeveelheden
water. Zet de flessen nu op een rij. Met stokjes
of bestek kun je nu tegen de flessen tikken. Elke

fles heeft zijn eigen geluid en toonhoogte. Pas de
toonhoogte aan door er meer of minder water in

te doen. Zet nu de flessen op volgorde van een

lage toon tot een hoge toon. Nu ben je klaar om
je eigen muziekstuk te maken!

GEKKE SCHADU 
-"srss'e-w

gaan staan dat  et gezic t precies in de
.Wwnwrurfi sc aduw van je hoofd past.

OFGAEENS



SPORT & SPEL
Speel dit bingospel met twee personen
Streep af watje ziet en kij  wie het eerst

en rijtje, of alle plaatjes gezien heeft!



SPORT & S IL

SPELER 2



KLEUREN

We zijn al begonnen aan deze kleurplaat, maar we zijn zoals je ziet
nog niet klaar. Kun jij helpen om hem verder in te kleuren?



Als je deze puzzel hebt opgelost, staat er in de gekleurde vakjes een woord,

zie jij welk woord dat is?

PUZZELEN

HORIZONTAAL
1. Deze zorgt ervoor dat het een lekkere

warme zomer wordt.

2. Hier staan veel tenten en caravans.

3. Met dit zelfgemaakte vaartuig kun je
over het water varen.

4. Deze koude lekkernij kun je elke dag wel
eten!

5. Hier kun je de mooiste dieren bekijken.
6. Bij deze sport moetje zo ver mogelijk in

een soort zandbak springen.

7. Hiermee kun je lekker op de golven
dobberen.

8. In dit land wordt Tour de France
gereden.

VERTICAAL
I. Hier kun je lekker in duiken vanaf een

duikplank.
3. Hiervandaan vertrekken alle vliegtuigen.

II. Op deze groene ondergrond kun je
lekker buitenspelen en voetballen.

12. Deze hoge metalen toren staat in

Parijs.
13. Hier kun je in de spannendste

attracties.

14. In dit land is de sport judo ontstaan.

Oplossing

i i i i i i i i i i i i 
ABCDEFGHIJKL



HELP KZOEKMIJNTENT
Probeer de juiste tent met het juiste silhouet te verbinden.





VOLLEYBAL OP HET STRA D
Ashley, Yunus, Mika en Inge zijn gek op volleybal. Nu het zomer is, doen ze

dat het liefst buiten. Vandaag schijnt de [zon] en volgens het weerbericht
126°©

wordt het wel J|  . Ideaal weer om te beachvolleyballen. Daarom

vertrekken de vier vrienden al vroeg in de ochtend naar het volleybalveldje

. Inge heeft van thuis eenbij de . mge neen van tnuis een    i meegenomen.

Als ze aankomen is het nog rustig op het

Gelukkig, het veldje is nog vrij!

Mika en ik tegen jullie? , vraagt Ashley aan de rest. Dat vindt

iedereen prima. De wedstrijd gaat van start. Inge serveert de eerste

Ashley passt, Mika zet  m op en... Door een snoeiharde smash van

Ashley is het eerste punt voor hen binnen. Nu is de strijd echt losgebarsten.

De volleyballers rennen, springen en duiken naar de ( j  en zitten

al snel helemaal onder het

Ze zijn zo fanatiek bezig dat ze niet eens door hebben dat het  

volstroomt met badgasten. Zo is er de oudere dame die een leest

onder de   . Even verderop loopt een stelletje met een

En bij de duin zit een gezin met twee kleine kinderen, die druk in de weer

zijn met een   en Ze bouwen aan een



Intussen staat het 10-10. Mika slaat de

Yes, net op tijd! Maar oh nee... in plaats van over het

een heel andere richting op. Recht op het

landing, ligt één Ij. I in duigen.  Oeps!  Yunus slaat zijn hand

op en Yunus duikt.

, vliegt de

af. Na een harde

voor zijn mond. Dan ziet de de U . Hij stuift erop af.

Daar gaat ook de andere  r l. De kindjes zijn f •

Yunus kijkt zijn vrienden aan en ziet dat zij precies hetzelfde denken. Ze gaan

de kinderen helpen het weer op te bouwen. Terwijl Inge achter

de aanrent om de (f  weer terug te pakken, verzamelen Ashley en

Mika om het nieuwe mee te versieren.

Nu ze zoveel hulp krijgen, worden de twee kindjes langzaam weer

“Dit wordt het mooiste roePt ln§e als ze weer teru§is-

Daar is iedereen het mee eens. Ze hebben er zoveel plezier in dat ze nog uren

verder bouwen. En de wedstrijd? Die zijn ze helemaal vergeten!



SPORT & SPEL



e&uA
Kun jij deze rebus oplossen?

Dan weetje waarom Maalik zo blij is.
Vul het antwoord hieronder in.

J L

J 1 1 L J I I L



1 Kleur de raket
hieronder in en knip
hem rondom uit.

Knip het dikke rietje op
maat van de raket en

plak hem aan 1 kant

Plak het dikke rietje daarna
met plakband aan de
achterkant van de raket

42



ZOEK DE TENNISBAL
Tussen al deze spullen hebben we een tennisbal verstopt.

Kun jij  m vinden?
PUZ2UI 

m



eten/drinken

BEREIDINGSWIJZE
Steek de barbecue aan. Houd 2 mooie aardbeien achter voor het garneren. Verdeel de rest van de
aardbeien over het midden van de stukken aluminiumfolie. Verdeel de marshmallows en ten slotte
de chocolade over de aardbeien. Vouw het aluminium boven de ingrediënten samen en vouw een
randje om. Knijp de randen goed dicht.

Leg de pakketjes 6-8 minuten op de barbecue of tot de aardbeien zacht en sappig zijn en de
Q marshmallows en chocolade zijn gesmolten. Schep de aardbeien in 4 glaasjes. Halveer de

achtergehouden aardbeien, steek de helften aan de prikkers en zet de prikkers in de glaasjes.

Snijd de aardbeien in stukjes en
pureer ze met de yoghurt. Breng
op smaak met de poedersuiker.

Schenk de shake in de
ijslollyvormpjes en sluit ze.

Vries de ijsjes minimaal 4 uur in
de diepvries in.



eten/drinken

INGREDIËNTEN (vooiuporties)
• 400 gr pizzadeeg (uit de koeling, 1 rol)
• 3 el olijfolie
• 1 el grof zeezout

• 1 el gedroogde oregano
• 1 bakkwastje
• 12 houten stokken (gebruik schone

stevige stokken)

BEREIDINGSWIJZE
Rol het pizzadeeg af. Bestrijk met het
kwastje het deeg dun met de olie en
bestrooi met het zeezout en de oregano.

Snijd het deeg in de breedte in 12 repen.
Omwikkel elke stok met een reep deeg.

Rooster de pizzastokken boven de hete
barbecue in 10-15 min. rondom goudbruin
en gaar.



Welk puzzelstukje ontbreeks in de puzzel.
Kruis het juiste vakje aan.





OPLOSSINGEN



OPLOSSINGEN
BIZ. 26 - SUDOKU heebusch ufkur

BIZ. 29   ZOEK DE
VERSCHILLEN

KWilSV/OORDPUZZEL
Oplossing:
BUITENSPELEN
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BLZ. 43 - ZOEK DE
TENNISBAL

OPLOSSINGEN
BLZ. 36 - HELP,
IK ZOEK MIJN TENT

BLZ.  1 - REBUS BLZ. 46 - DIEP ONDER ZEE

O






