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Kamp
Mijmeringen op grote hoogte
6 mei 2015 16:47 langzaam maar
zeker trekt de trein zich op gang.
Over een klein uur zullen ze uitstappen in de luchth aven van Zaventem. Nog een uur later wordt uw
dierbare kampleider samen met zijn
lieftallige vrouw de lucht ingeworpen en glijdt Europa aan sneltempo
onder hen door, uw kampleider ontspant zich en mijmert er een beetje
op los…
Nu de zon bijna de horizon raakt
en de wolken vlammend rood oplichten onder onze stalen vleugels,
dwalen mijn gedachten af. Ontdaan
van elke digitale en zelfs van elke
analoge communicatievorm blijf ik
vreemd ontkoppeld achter in mijn
eigen hoofd. Een plastiek bordje
met wat resterende kruimels staat
op het klaptafeltje voor mij, ik had
wel honger maar het broodje met
kaas smaakte niet. Wat zou een
gewone boterham met choco me
nu wel smaken. Plots dringt het tot
me door dat er buiten zo’n vlieg-

tuigreis er maar één andere plek is
waar er nog boterhammen voor mij
gesmeerd worden… op Grenslandkamp.
Eens alle kinderen voor het ontbijt
zijn voorzien van boterhammen,
kan ik zelf meegenieten van de luxe
die onze geweldige keukenploeg
biedt. Geen gesukkel met klevende
messen of chocoscheuren in de bogendarisch watergevecht werd uitterham. Neen, gewoon boterham
gevochten tot er nog maar enkele
van de schotel nemen, opeten en
spelers overeind bleven. Jarenlang
daarna nog eens opnieuw en opwerd er over die dag gesproken.
nieuw en opnieuw…. Een luxe die
Vandaag ben ik de enige Grensde kinderen en (kamp)leiding op
landleider die zich die dag nog kan
kamp ten zeerste waarderen.
herinneren. Als kind was die ene
Zo mijmer ik verder aan de leuke
dag fenomenaal.
dingen die er dit jaar nog zullen
bijkomen. Het is een jubileumkamp. Als kampleider van nu, vraag ik elk
jaar aan onze (nieuwe) leiding wat
Het 40ste kamp al, daar werken we
zij de meest fantastische Grensland
aan. Ontdaan van alle mogelijke
ervaring vonden. De antwoorden
digitale hulplijnen, probeer ik in
op die vraag zijn heel divers, maar
mijn eigen verwarde gedachten zo
wat opvalt, is dat het meestal niet
ver mogelijk terug te gaan in die
de activiteit zelf is die de doorslag
40 jaar. Ik ben zelf even verwijderd
van de 40 jaar, het begin kan ik dus geeft. Neen, het is de sfeer van die
onmogelijk kennen. Maar langzaam bepaalde dag die zorgt voor het
goede gevoel. Grensland hecht al
komen sommige elementen uit –
40 jaar veel belang aan die goede
letterlijk– de vorige eeuw terug.
sfeer. Een gevoel dat generaties
De oudste herinnering die ik heb,
moet er één zijn van toen ik 5 jaar
oud was. Vanuit kikkerperspectief zie ik
nog twee gigantische
kampen oprijzen tijdens
een groot spel. Alle
groepen bouwen samen
aan twee kampen die
Kampdatum:
“gigantisch” waren.
Alles zat er op en aan,
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met zondag
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Kampplaats:
dikke kasteelmuren en
plaats voor iedereen.
Tentenkamp in Kasterle
e
Op het einde van de
K
am
pt
he
m
a:
middag zijn de kasteSagen en legenden
len voltooid en volgt
Kampprijs: € 180
het finalespel. Grote
Inschrijven: Inschrijvings
katapulten en massa’s
formulieren
waterballonnen woraanvragen op www.gr
ensland.org
den aangesleurd. Wat
W
ie
ka
n
m
dan volgt is tot op
ee?
heden één van de
Nederlandstalige kinde
ren van
meest imponerende
6
to
t
en
m
et
16
ja
ar
kampspelen in mijn
herinnering. Een le-

Grensland Zomerkam
p
8 - 16 augustus 2015

Colofon
Het Grenslandkrantje is een uitgave
van Grensland vzw.
Verantwoordelijk uitgever:
G. Andries, Stationstraat 116,
1700 Dilbeek.
Kampsecretariaat:
Stationstraat 116, 1700 Dilbeek,
tel. 0476 35 88 19 of 02 569 10 44.
Zetel Grensland vzw:
Ninoofsesteenweg 345, 1070 Brussel,
tel. 0476 35 88 19
Bank: KBC BE22 4084 0533 2147
Epost: informatie@grensland.org
Webstek: www.Grensland.org

2

Kamp
overstijgt en deelnemers met een
glimlach doet terugdenken aan
die belevenissen van toen. Ik hoop
dat we ook dit jaar weer iets meer
kinderen op kamp zulke ervaringen
mogen meegeven. Dat is voor mij
elk jaar opnieuw de uitdaging en
daar werken we dan ook met veel

plezier aan.
Ik draai mijn blik en zie enkele sterren boven ons verschijnen, we dalen en ik zich de lichtjes van onze
bestemming dichterbij komen. De
kruimels worden opgehaald. Ik ga
van deze dagen genieten en dan
richten we onze blik helemaal op

het Zomerkamp. Zorg dat je er bij
bent! 40 jaar Grensland, gaat zonder twijfel voor velen een absoluut
hoogtepunt worden.

					
		
Kampleider Wim

Zuid-Frankrijk of het Grensland
Zomerkamp in Kasterlee?
je terecht in een droomwereld. Je
beleeft er de wildste avonturen, de
spannendste dingen en de zaligste
momenten. Dat allemaal omdat
Grensland de sleutel is die je toegang geeft tot die meest ongelooflijke wereld. Een wereld waar alleen
kinderen naartoe kunnen, want eens
groot en sterk geworden, blijven de
toegangspoorten voor dat mooie
land voor altijd dicht. Je moet kind
zijn om er in te kunnen, je moet het
nu doen, je mag je kansen niet laten voorbij gaan, want later kan het
niet meer, nooit meer!

K. van Zennedijck

Vorige week een telefoontje gekregen van een zeer vriendelijke man.
Hij vroeg naar de kampleider. Een
beetje tot zijn verbazing bleek het
de kampleider zelf te zijn die de
telefoon opnam. De man had een
probleem. Als een van de eersten
had hij zijn kinderen ingeschreven
voor het Grensland Zomerkamp van
8 tot en met 16 augustus te Kasterlee. Zelfs de betaling van het kampgeld was al weken in orde. Alles
was dus in kannen en kruiken.
Wat was dan het probleem?
Na enig aarzelen kwam de aap
uit de mouw. Zijn twee kinderen
werden uitgenodigd om bij familie
in Zuid-Frankrijk op vakantie te komen. “Zo een kans moogt ge toch
niet laten voorbij gaan” zei hij. Dus
daarom belde die vriendelijke mijnheer ons even op om dat te melden
en meteen te vragen of het reeds
betaalde kampgeld kon terug gestort worden op zijn bankrekening.

We hebben die brave ziel gerust
gesteld, hebben onze inschrijvingslijst op de computer aangepast en
de reeds betaalde kampgelden terug aan hem overgemaakt. De man
zal wel erg blij geweest zijn met de
goede afloop van zijn probleem,
maar was dat eigenlijk wel zo verstandig van hem om het Grenslandkamp in te ruilen voor een vakantie
in Zuid-Frankrijk?
Wij denken van niet. Het lijkt wel
leuk en het klinkt misschien wat
indrukwekkender op vakantie gaan
naar Frankrijk dan naar Kasterlee
in de Kempen, maar met Grensland ga je toch altijd naar een nog
vreemder en heel ver land. Het is
het land van en voor de kinderen,
het is het land ver weg van alle dagen, ver weg van het gewone, ver
weg van de dagelijkse sleur, het is
het land van de fantasie. In dat land
kan alles gebeuren, alles is mogelijk.
Van zodra je van de bus stapt kom
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Brussel
Best leuk, die oude kaart van Brussel!
Wie wat meer over de lange geschiedenis van Brussel wil weten,
moet zeker de gloednieuwe en in
kleur gedrukte kaart van Brussel
aanschaffen!
Het is een uitgave van de historische plattegrond van Brussel tijdens
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815 tot 1830, dit jaar
dus 200 jaar geleden.
Op 21 september 1815 werd Willem I in Brussel, in het stadhuis,
door de Staten-Generaal uitgeroepen tot koning van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden. De
periode 1815-1830 is voor onze
Lage Landen van grote betekenis
geweest. Het industrieel ondernemerschap werd aangemoedigd en
gesubsidieerd, grootse infrastructuurwerken (nieuwe wegen, kanalen
zoals de Willemsvaart en “GentTerneuzen”, enz.) werden aangevat
en bezorgen ons tot vandaag nog
steeds welvaart. Ook het voortbestaan - de redding zelfs - van het
Nederlands als cultuurtaal werd mogelijk dankzij de oprichting van een
school in Lier, waar jonge onderwijzers op een pedagogisch verantwoorde wijze werden opgeleid.

Rotterdam? Waar was het justitiepaleis? Waar de kazerne van de
Marechaussee? Welke gebouwen
werden er onder zijn regeerperiode
opgericht… en staan die er nog
steeds?
Je kunt het allemaal ontdekken op
de mooie in kleur uitgeven historische plattegrond van Brussel uit die
periode.
Deze kaart van Brussel uit 18151830 is nu beschikbaar in hedendaagse cartografisch ontwerp en
een verantwoorde bijdrage aan de
herdenking van een periode die
voor het behoud van de Nederlandse identiteit in de Zuidelijke Nederlanden van het grootste belang is
geweest.

De kaart is evenwel geen plattegrond van een situatie op een bepaald ogenblik. Hij is een overzicht
waarin alle stedelijke veranderingen
uit de periode 1815-1830 worden
samengebracht. Uniek als opzet,
maar in de eerste plaats een uitnodiging om ter plekke door onze
mooie Brabantse stad Brussel te
kuieren.
Het formaat van de kaart is 62 x 82
cm en verkrijgbaar op papier of geplastificeerd.
Wil je deze kaart bestellen, dat kan!
Het volstaat om 24,50 Euro (op papier) of 34,50 Euro (geplastificeerd)
(incl. de verzendkosten) te storten
op BE22 4084 0533 2147 van
Grensland vzw, met vermelding van
‘ Kaart Brussel’.

Brussel was toen samen met ‘sGravenhage, de wisselhoofdstad
van de Nederlanden. Het was een
plek waar men graag vertoefde.
Maar hoe zag Brussel er destijds
uit? Waar vertrok de lijnvaart naar

Praatstoel
Grenzeloze kampherinneringen…
Grensland is zonet, op 22 april
2015, dag op dag 40 jaar geworden. Het leek ons leuk idee om
gedurende dit feestjaar af en toe
eens achterom te kijken. We zijn
van plan om dit jaar op geregelde
tijdstippen wat oude kampfoto’s
op onze webstek, in de Grensland-
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krant of op Facebook te grabbel te
gooien en, waarom niet ook af en
toe eens iemand van vroeger op de
Grensland praatstoel uit nodigen
om even te keuvelen over Grenzeloze kampherinneringen.
Ons eerste slachtoffer is Carla, jarenlang met Grensland op kamp als

kind, nadien leiding en keuken.
Naam: Carla Maerevoet			
Geboortejaar: 1970
Eerste kamp: 1976			
Aantal jaar leiding: 4
Aantal kinderen nu nog mee op
kamp: alle 3
Aantal jaar keuken: 4

Praatstoel
Wat is je leukste
Grenslandherinnering?

len. We hebben één keer met het
hele kamp frietjes gekregen. We
Ik gaf al leiding. Het was een warme mochten eten zoveel we konden en
en droge zomer en we zaten op het de frietjes bleven maar komen!
militair domein in Tielen, waar toen
Wie is/was de meest
nog treinen over de sporen reden.
memorabele persoon in je
Er was een brand ontstaan door
Grensland “carrière”?
een vonk van een voorbij rijdende
trein. Geert De Nyn wou meteen de Ik heb er eigenlijk twee. Iemand
die ik niet zal vergeten is Samantha
brand gaan blussen en plotseling
Gillis, zij had super veel schrik om
sprong de rekker van zijn pyjamazich vuil te maken. De allermeest
broek, waardoor deze naar benememorabele persoon is voor mij
den zakte.
Hildegard Laporte denk ik. Zij was
altijd vrolijk en was nooit bang om
Wat vind je het leukste
zich eens goed vuil te maken. Ze
kampliedje?
ging ook geen enkele uitdaging uit
Komt, kameraden. Ik vind dit een
de weg, maar ze had daardoor wel
leuk en mooi liedje. Het werd veel
steeds wel iets voor.
te weinig gezongen vond ik.

Wat was je lekkerste
kampmenu?

Het was ook op het domein in Tie-

Aan wie zou je graag de
groeten willen doen?

Moest het nog mogelijk zijn, Tante

Irène. Ik heb haar eigenlijk door de
kampen nog beter leren kennen en
het was een “schat van een mens”.
(n.v.d.r. : Irène Princen, of ‘Tante
Irène’, was jarenlang éé n van onze
belangrijkste Grensland medewerksters in Anderlecht en kookmoeder
op onze kampen. Zij stierf veel te
vroeg op 21 december 2004)

Gelegenheidsoptreden van Carla als waarzegster op
het Zomerkamp 2012 in Gierle

Tip
De geheimen van een leidster…
Indien je geen kompas bij de hand
hebt, kan het handig zijn om enkele
oriëntatietrucjes te kennen die het
noorden aanwijzen.
Zoals de meesten weten kan je je
gemakkelijk oriënteren met behulp
van de zon. Je hebt hiervoor een
horloge met wijzers nodig.

•

•

Hou je horloge plat voor je en
zorg dat de kleine wijzer naar
de zon wijst. De grote wijzer
doet niet mee.
Let op! In ons land werken we
met een zomer- en een winteruur. Tijdens de winter gebruik je

het cijfer 1 op je wijzerplaat en
vanaf het zomeruur het cijfer 2.
• Neem exact het middelste
punt tussen de kleine wijzer en
het cijfer. Dus in het geval van
de zomer, cijfer 2. ’s Morgens
aan de kant links van de 1 of 2
(de ochtenduren) en ’s avonds
rechts van de 1 of 2.
• Het punt dat je bekomt wijst
het zuiden aan. Het noorden
ligt hier recht tegenover.
! In landen waar geen zomer- of
wintertijd gebruikt wordt moet je
steeds de 12 nemen.
! Deze methode werkt enkel op het
noordelijk halfrond van onze aarde.
Als de zon al onder is, kan je je nog
oriënteren met behulp van de sterren:
• Zoek de grote beer. Deze ziet
kan je herkennen aan een soort
kookpotje (een steelpannetje).
• Neem de zijkant van het potje
en tel deze afstand ongeveer 5
maal.

•
•

Je komt uit bij het uiteinde van
de kleine beer, deze felle ster is
de Poolster.
De Poolster staat altijd in het
noorden

Deze methode kan je helaas niet
toepassen indien er veel wolken
zijn.
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Geweest
Vormingsweekeinde leiding:
goed gelachen!
Er zijn van die dagen dat het niet
zo wil lukken. Op het vormingsweekeinde dat de kampleider organiseerde voor zijn leidingploeg
om het komende zomerkamp voor
te bereiden had onze arme kampleider meer dan zijn portie pech te
verwerken. Het begon allemaal zeer
goed, iedereen was op tijd en alles
liep als een fluitje van een cent. Tot
op het moment van het onderdeel
koken op houtvuur (in open lucht).
Iedereen moest het opgegeven
gerecht in zijn of haar eigen gamel
klaar maken. Het resultaat was bij
elkeen meer dan succesvol, behalve
bij de … kampleider.
Op een gegeven moment stegen
grote rookpluimen uit zijn gamel.
Het kookmoment was voor hem
een klein beetje uit de hand gelopen, met als resultaat buldergelach
van heel de leidingploeg.
De dag nadien was het weer van
dat. Weerom brute pech voor de
kampleider. Vol goede moed stapte
iedereen op zijn/haar fiets. Op het
programma stond een fietstocht
naar het nieuwe kampterrein van
het zomerkamp in Kasterlee. Hoe
het mogelijk was, weet tot op vandaag niemand, maar de kampleider
kon met de beste wil van de wereld
de juiste kampweide niet meer
vinden. Teneinde raad heeft hij dan
maar het Grenslandsecretariaat
opgebeld om te vragen waar het
kampterrein gelegen was. Weerom
buldergelach onder de leiding en
daar bovenop ook nog van de mensen op het secretariaat.
Op het vormingsweekeinde zat de
sfeer in elk geval op het juiste spoor
en is er vooral heel veel gelachen
(met de kampleider).

K. van Zennedijck
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Boeken
Historisch

Reinhart. De vloek van het zwaard
Enckels Ludo. Uitgeverij Davidsfonds/
Infodok.
Prijs: € 22.50 ISBN: 978
90 5908 564 0
Leeftijd: vanaf 15 jaar.
Begin twaalfde eeuw.
Wolfram is de oudste zoon van Reiner
Reinhart, de heer van
Groenenk. Hij wordt opgeleid om zijn
vader op te volgen, maar hij droomt
van een leven als ridder: een leven vol
feestelijke toernooien, waar hij in een
glimmend harnas de eer van Groenenk
kan verdedigen. Wolfram wordt een
gevierd krijger, maar de verboden liefde
voor de knappe Magdalena, dochter
van een vrijgevochten beeldhouwer,
drijft hem terug naar Groenenk.
Daar heeft zijn vader ondertussen een
adellijke bruid voor hem uitgekozen.
Woedend omdat zijn zoon weigert met
haar te trouwen, verdrijft de slotheer
Magdalena en haar familie van zijn
land. Wolfram verbreekt de band met
zijn familie om haar te zoeken. Zijn reis
brengt hem doorheen heel Europa tot
in het Midden-Oosten, langs gewelddadige toernooien en wrede kruistochten.
Wat hij onderweg meemaakt, verandert
hem voorgoed. Ondertussen blijft hij
dromen van zijn geliefde. Zal hij haar
ooit terugvinden?
Een prachtig, leerrijk en spannend verhaal. Een aanrader.

CCCC

Griezelen

Henrich Ooooh en het grandioos griezelige galabal
Gerard Hilde E. met
tekeningen van Eric
Bouwens Uitgeverij
Davidsfonds/Infodok.
Prijs: € 16.95 ISBN:
9789059085602
Leeftijd: vanaf 10 tot
14 jaar
Heinrich Ooooh runt samen met zijn
tweelingzus Hannelore een hotel. Niet
zomaar een hotel, een hotel voor heel
bijzondere gasten. Hun vader heeft een
grandioos idee om een groot feest te
geven, omdat het hotel nu al 5 jaar bestaat. Hij stuurt een tweet de wereld in
en zo komen er heel wat gasten. Nu is
het niet evident voor Heinrich om zowel
gewone mensen als geesten over de
vloer te krijgen. Dit vergt van het hotel
enige creativiteit. Als dan om klokslag
twaalf uur Hannelore nog eens verdwijnt breekt er paniek uit in het hotel.

En heel fijn jeugdboek, met spanning
die oploopt naar het einde toe om af te
sluiten met een grappig einde. Ook de
weetjes tussen in maken het een ludiek
boek.

Wereldoorlog. Leg de geheimen bloot
van het mysterieuze cijfer nul, verras je
vrienden met magische cijfertrucjes en
bereken je kans om multimiljonair te
worden in het casino.

Sage

Zoeken

CCC

Veldslag om een hart
De Cock Michael met
illustraties van Dendooven Gerda. Uitgeverij Davidsfonds/
Infodok.
Prijs: € 22.50
ISBN: 978 90 5908
522 0
Leeftijd: vanaf 12 jaar.
Ben je ooit zo verliefd
geweest dat de grond onder je voeten daverde? Zo verliefd, dat het even
duurde voor je begreep, dat het niet de
grond was die daverde, maar dat jij het
zelf was die op je benen trilde? Als je
dat ooit meemaakte, dan kan je geloven wat mij overkwam.
Helena is getrouwd met Menelaos. Op
een dag krijgen ze bezoek van Paris,
zoon van koning Priamos uit Troje.
Helena wordt verliefd op Paris. Nooit
eerder voelde ze de liefde zo branden
in haar borst. Ze verlaat man en kind en
kiest voor de nieuwe liefde. Samen vertrekken ze, als twee dieven in de nacht,
op de vleugels van de liefde. Maar Menelaos wil wraak. Met meer dan duizend
schepen trekt hij naar Troje. Op zoek
naar Helena. Op zoek naar wraak.
Het is een verhaal over liefde en verraad, over de eerste vechtscheiding uit
de geschiedenis.

CCC

Wiskunde

Hoe word ik een wiskundig genie?
Uitgeverij Davidsfonds/Infodok.
Prijs: € 15.95 ISBN:
978 90 5908 521 3
Leeftijd: vanaf 12 jaar.
Onze wereld zit boordevol getallen, nummers, patronen en
vormen. Vaak gebruiken we ze zonder
het te beseffen. Met dit boek word je
in geen tijd een wiskundig genie! Het
zit boordevol logische puzzels, doeopdrachten, breinbrekers en coole experimenten die je hersenen een boost
geven.
Ontdek hoe je hersenen werken en leer
mee over de grootste breinen uit de
geschiedenis, van Griekse genieën zoals Archimedes en Pythagoras tot Alan
Turing, een codekraker uit de Tweede

CCC

Zoek & vind de dino’s
Laval Therry en Couvin Yann. Uitgeverij
Davidsfonds/Infodok. Prijs: €
15 ISBN: 978 9 0 59 085374.
Leeftijd: vanaf 8 jaar.
Kinderen kunnen hun speurtalent loslaten op dit reuzegrote
zoekboek vol dino’s.
Ze reizen miljoenen jaren terug
in de tijd en ontdekken meer
dan honderd dino’s en andere
dieren uit de prehistorie.
Spelenderwijs leren ze welke
dieren er op aarde leefden
vóór de dino’s, welke dinosauriërs er leefden op het land, in
de lucht en in het water en maken ze
kennis met de eerste zoogdieren. Een
boek voor uren zoekplezier!

Spannend

CC

Het Van Erschreve Familiegeheim
Het ongelooflijk waargebeurde avontuur
van Jonathan Van Erschreve
Hilde E. Gerard met
tekeningen van Eric
Bouwens. Uitgeverij
Davidsfonds/Infodok.
Prijs: € 16.50
ISBN: 978 90 5908 534 3
Leeftijd: vanaf 10 jaar.
Jonathan komt naar huis met een slecht
rapport, hierdoor wordt hij gestraft.
Tijdens de vakantie zal hij bij zijn oudoom moeten gaan logeren. Hij moet
zijn gsm achterlaten en al snel ontdekt
hij dat het huis van zijn oudoom geen
elektriciteit heeft. Hij zit letterlijk opgesloten.
Zijn oudoom heeft hij nog niet ontmoet
maar die blijkt wel alles van hem te
weten. Daarnaast gebeuren er ook nog
eens heel vreemde dingen in het huis.
Jonathan gaat op onderzoek uit, maar
ontrafelt hij het familiegeheim?
Het Familiegeheim is een zeer leuk
boek. De interactie die gecreëerd wordt
in de voetnoten en door de schrijfstijl
maakt het een iets wat speelser en luchtiger boek. Ideaal voor jongens die niet
graag lezen, maar wel graag alles willen
weten. Het spannende verhaal sleept je
helemaal mee!

CCCC
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‘t Hoekje
Handdoeken

Zoals je weet moeten alle handdoeken op het kamp mooi naast elkaar
gehangen worden. Trien en Jo, Han en Ka hebben hun naam zeer groot
op hun handdoek gezet. Als je de handdoeken in een andere volgorde
hangt, lees je niet vier, maar wel twee namen. Welke twee namen?

Tijl als klein dropje

Heer: “Dag ventje. Is Soetkin
thuis? Ik heb een rekening voor
haar.” Tijl: “Nee ze is niet thuis.
Maar die rekening kan ze niet betalen, want ik heb al zes weken lang
geen zakgeld gehad.”

Brug

Familie

Wie is het kind van de broer van de vader van mijn broer zijn zus?
Familie is het; dat is zeker. Maar wie is het?

Zussen

Dit zijn drie zussen: Hilde, Machteld en Freya. Freya is kleiner dan
Machteld; Hilde is kleiner dan Freya.
Kun jij nu zeggen wie Machteld is, wie Freya en wie Hilde is.

Gierig

A

B

C

Wissel

Een gierigaard
komt bij de kapper. “Hoe had u
het graag gehad,
meneer?” vraagt
de kapper.
“Gratis, graag,”
is het antwoord.

Als je twee dominostenen van plaats verwisselt, is de som van de
ogen zowel horizontaal
als verticaal gelijk aan
17. Welke stenen verwissel je van plaats?
Tip: Domino-zitters geMoeilijk!!!
ven meestal onbetrouwBen je goed in rekenen? Probeer dit bare inlichtingen.
dan maar eens op te lossen.Verdeel het getal 45 in vier delen, zodat je telkens hetzelfde getal krijgt, als je bij het
eerste 2 bijtelt, van
het tweede 2 aftrekt,
het derde met 2
vermenigvuldigd
en het vierde door
2 deelt.

Tijl en Nele komen aan een brug.
Op een verkeersbord staat: OM DE
BEURT OVER DE BRUG GAAN,
NOOIT MET TWEE OF MEER
TEGELIJK! Tijl vertrekt eerst. De
brug zakt in.
Nele lacht en zegt: “Natuurlijk
Tijl, ben je het spreekwoord vergeten dat zegt......” Weet jij waarom Tijl door brug zakte?

Rebus

Paardenkracht

Weet jij hoe sterk een paard
is? Is een paard
even sterk als drie
mannen, vijf mannen of acht mannen.
Weet jij het?

Moeilijk: 8+2=10; 12-2=10; 5x2=10; 20:2=10 en
8+12+5+20=45. Brug: Een gewaarschuwd man is er twee waard.
Handdoeken: Jo-han, Ka-trien. Ra ra: zondag. Klaas: 3 broers en
3 zussen. Rebus: Het is niet al goud wat blinkt. Foutje: VII-II=V.
Paardenkracht: vijf mannen. Familie: mijn neef of nichtje. Zussen:
A=Machteld B=Freya C=Hilde; Wissel: verwissel de steen rechtsonder met de steen links boven.Woordenberg: 1.e 2.er 3.ier 4.riet 5.stier
6.vriest 7.doelen 8.leden 9.edel 10.eed 11.de 12.e

Oplossing:
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