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HET PIETERTJE
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MAAR DE LENTE WIST HET NIET
Maar de lente wist het niet.

Het was begin 2020. De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug.
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen 
ergens voor wilde waarschuwen. En toen werd het Maart.

Het was Maart 2020. De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten en 
de meeste auto's stonden langs de kant van de weg. De mensen konden niet 
geloven dat dit gebeurde.

Maar de lente wist het niet. En de bloemen bleven bloeien. En de zon scheen. De
eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan. En de zwaluwen kwamen terug.
En de lucht werd roze en blauw. Het werd later donker en 's ochtends kwam het
licht vroeg door de ramen.

    
Het was Maart 2020. De jongeren studeerden online, vanuit huis. 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis, pubers verveelden zich en ouders
wisten niet wat te doen. Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te
doen of om de hond uit te laten. Bijna alles was gesloten, zelfs de kantoren, hotels,
restaurants en bars. Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken. Mensen 
moesten vanuit huis gaan werken en ondernemers kwamen in de problemen.
De meeste kinderen konden niet meer naar school. Er was ook ineens niet genoeg
ruimte voor iedereen in ziekenhuizen.

Maar de lente wist het niet en het ontsproot. Ze draaide onverstoorbaar haar 
jaarlijkse programma af.

Het was Maart 2020. Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of
preventief. Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen moésten.
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging.
Iedereen moest f l inke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk.
In de supermarkt waren veel schappen leeg. Allerlei leuke dingen gingen niet
meer door, daar werd een streep door gezet. Mensen werden beperkt in hun
vrijheid terwijl er vrede was. Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het 
was besmettelijk. Er was isolatie, ziekte en paniek. Toen werd de angst pas echt!

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit. En de weken duurden ineens veel 
langer. De mensen zaten vast in een f ilm en hoopten dagelijks op dé held.
De wereld was vertraagd, niemand had dit verwacht.

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien, de Magnolia stond in de 
knoop. En toen?    

Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt.
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen.
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije
loop en verveling ontsproot in creativiteit.
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Sommigen leerden een nieuwe taal. Sommigen ontdekten kunst. Sommigen
ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf  terug. Anderen
stopten met onwetend onderhandelen. Iedereen had van de één op de andere dag 
veel meer tijd voor het gezin. Eentje sloot het kantoor en opende een herberg.
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden.
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken.

Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden. 
Ze werden meer gewaardeerd dan ooit. Anderen gingen op afstand muziek met
elkaar maken en zingen om op deze manier samen te zijn. Sommigen maakten
vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze 
konden bellen. 

Om 20:00 uur s ?avonds  gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen,
verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg 
alles draaiende te houden. Het was het jaar waarin men het belang erkende van 
gezondheid en verbinding, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping.
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf  opnieuw
uit. Het was het  jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met 
elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen.

En de lente wist het niet. En de bloemen bloeiden. En de bomen liepen uit. En het 
werd steeds warmer. En er waren veel meer vogels.

En toen kwam de dag van bevrijding. De mensen keken tv en de premier vertelde 
iedereen dat de noodsituatie voorbij was en dat het virus had verloren, dat iedereen 
samen had gewonnen! En toen gingen iedereen de straat op, zonder maskers en 
handschoenen. Maar wel met tranen in de ogen.

De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was. En de wereld  was mooier en 
liefdevoller geworden. En de mensen waren humaner geworden. En ze hadden weer 
waarden en normen. Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook 
zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan.

En toen kwam de zomer. Omdat de lente het niet wist. En hij was er nog steeds. 
Ondanks alles. Ondanks het virus. Ondanks de angst. Ondanks de dood.

Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het leven.

Geschreven door Kitty O'Meare en Susan Blanco (De Taalrecycler), geïnspireerd door 
A. No?Niem.
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PUZZEL 1: EVEN PUZZELEN
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PUZZEL 2: PAASQUIZ 

1 Wanneer is de moderne paashaas ontstaan?

a. 1492

b. 1815

c. 1682

d. Het jaar 0

2 Waar zijn de paashaas en zijn eieren een symbool voor?

a. Schepping en wedergeboorte

b. Heerlijke chocolade

c. Mysterie en de zoektocht naar wijsheid

3 Hoeveel echte eieren eten alle Nederlanders samen met 
Pasen?

a.  35 miljoen

b.  17 miljoen

c.  5 miljoen

d.  10 miljoen

4 Hoeveel  paaseieren eet iedere Nederlander rond 
Pasen?

a.  13 eieren

b.  34 eieren

c.  47 eieren

d.  156 eieren
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5 Met Pasen spreekt de Paus een zegen uit over de       
mensheid: Urbi et orbi. Wat betekenen die beroemde 
woorden?

a. In de hemel en op aarde

b. Voor de stad (Rome) en van de wereld

c. Jezus is gestorven voor onze zonden

d. Voor de arbeiders en de adel

 

6 Op welke dag van de week valt Pasen altijd?

a. Donderdag

b. Zaterdag

c. Zondag

d. Woensdag

7 Waarom worden er paasvuren aangestoken?

a. Omdat het lekker warm is

b. Om de opstanding van Jezus te vieren

c. Om de demonen van de winter te verjagen

d. Om de kerstboom te verbranden

8 Waarom vieren we twee paasdagen?

a. Volgens wetenschappers worden mensen gezonder van        
een extra vrije dag in april

b. De kerk wilde mensen een extra vrije dag gunnen

c. Dat heeft de tweede kamer ooit bedacht

d. Omdat Jezus en God een aparte feestdag nodig hebben
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PUZZEL 3: KRUISWOORDPUZZEL 

VAKANTIE Er waren eens 2 onderbroeken in de wasmand. Zegt de ene onderbroek: 
?ik ga binnenkort op vakantie.? Zegt de andere onderbroek: ?Ik hoef al niet meer op 
vakantie, want ik ben al bruin genoeg!?

Meer moppen:https://www.debestemoppen.nl

https://www.debestemoppen.nl/category/flauw/www.debestemoppen.nl
https://www.debestemoppen.nl/category/flauw/www.debestemoppen.nl
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Janna van Delft, 92 jaar, woont sinds kort in verzorgingshuis Huize Avondzon. 
Het was er dan toch van gekomen.

65 jaar geleden is ze met haar man Wim getrouwd. Ze woonden samen in een 
leuk huisje met een grote tuin in de Beatrixlaan tegenover de kerk. Toen hun 
twee dochters in dit huis werden geboren was hun geluk compleet. 

Een mooi leven heeft ze gehad. Nu is Wim al weer 10 jaar geleden overleden, 
haar dochters uitgevlogen en getrouwd en heeft ze zelfs al klein- en 
achterkleinkinderen.

Haar bloementuin, wat vroeger haar trots was en waar de mensen altijd met 
verwondering naar keken, was nu veranderd in een terras met tegels en een 
bloempot met geraniums. Natuurlijk vond ze het foeilelijk maar het was wel erg 
praktisch. Alleen ?s avonds met het gietertje langs en een paar dode bloemetjes 
eruit halen. Aan de achterkant, waar de dochters met talloze vriendinnetjes op 
het grasveld hadden gespeeld, lag nu een veldje met kunstgras. Ook al zo lelijk 
maar wel praktisch.

Laatst kwamen haar dochters even langs. Zij maakten zich zorgen om haar.  
"Mam, heb je er weleens over nagedacht om naar Huize Avondzon te gaan 
verhuizen?" Hier schrok Janna van. Ze deed net of ze het niet hoorde en keek 
gauw naar buiten,

Maar 's nachts lag ze in haar bed te woelen en dacht: "Janna doe nu verstandig 
en bijt door de zure appel heen, ga eens informeren in Huize Avondzon of er 
een plekje is. Er zal wel een hele papierwinkel aan te pas komen maar daar 
zullen mijn dochters wel mee helpen."

En nu woont ze dus bij Huize Avondzon. Het was haar allemaal meegevallen. 
Een mooie kamer en ook haar dierbaarste spullen had ze mee kunnen nemen. 
Zelfs het bureautje waar Wim altijd zo graag aan zat. Het stond zelfs nog leuk 
ook.

VRIJ PAASVERHAAL 
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Wie maakt de mooiste Paaskijkdoos?

In Huize Avondzon worden veel activiteiten georganiseerd. Omdat het vlak voor 
Pasen is werd er bijvoorbeeld gevraagd of ze wou komen bloemschikken zodat 
ze met Pasen een leuk stukje had staan. Ze besloot om er maar aan mee te 
doen. 

In een kring zaten de dames en heren al klaar, Janna nam ook plaats. Ze 
kregen allemaal een bakje en een bosje narcissen met wat groen, een 
schaartje en een mesje. Margreet, van de leiding zei dat er op een tafel ook nog 
spulletjes lagen die ze mochten gebruiken. Wat mos, eierschalen, takjes, lintjes, 
stokjes, enz. En als het nodig was kon ze hun helpen.

'O", zei haar buurvrouw, "Mag ik wat eierschalen meenemen voor de kijkdoos?" 
"Uhh, kijkdoos?", vroeg Janna zich af. "Ja, mevrouw van Delft we hebben een 
wedstrijd genaamd: 'Wie maakt de mooiste Paaskijkdoos'. Het zal voor u wel te 
laat zijn om nog iets te verzinnen en te maken, maar mocht u nog mee willen 
doen dan bent u van harte welkom. Ik heb nog één doos. Er zijn ook nog wat 
knutselspullen in de kast die u mag gebruiken. Lijm, papier, schaartjes, wol, en 
lapjes, u mag het zo pakken. Morgen voor 16:00 uur moeten ze ingeleverd zijn 
en Paaszaterdag komt er een jury om ze te beoordelen." De deur ging open, 
mevrouw de Bruin van kamer 102 kwam binnen. Op het plankje van de rollator 
stond haar doos. "Margreet, mag ik alvast mijn doos inleveren? Ik heb er hard 
aan gewerkt en eerlijk gezegd vind ik hem wel geslaagd! Nu nog de prijs 
winnen. Zal ik hem op de kast zetten bij de andere?"

Janna zag het glimlachend aan, ze was al blij dat haar bloemstukje was 
geslaagd. Ze zette hem op de rollator en ging weer naar haar kamer, want tijd 
om een kijkdoos te maken had ze niet. Thuis rustte ze lekker uit en keek naar 
haar paasbloemstukje. Haar gedachten gingen naar het evangelie, Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en toen naar Pasen. En al mijmerend kreeg ze een 
geweldig idee om een kijkdoos te maken, maar zou ze durven? Zo snel als haar 
stramme benen haar konden dragen liep ze naar de activiteitenruimte om te 
kijken of die lege doos er nog stond. Hij zou toch niet weg zijn? Na enig 
rondkijken zag ze hem staan in een hoekje. Op de kast stonden al diverse 
ingeleverde dozen. Ze rommelde nog wat in de kast en ging weer terug naar 
haar kamer. Na een kwartiertje was de doos klaar. Het lastigste was nog het 
perkament dat er overheen moest, want de lijm wilde niet zo snel drogen. 
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Ze had zoveel energie gekregen dat ze nog vlug de doos bij de andere op de 
kast ging zetten. 

De andere dag was het dan zover, de jury zat klaar. Mevrouw de Bruin was als 
eerste aan de beurt. Ze had gebroken eierschalen in haar doos gedaan met 
daartussen vochtige watjes waar ze tuinkers op had gezaaid. ?Pasen heeft te 
maken met nieuw leven, met de lente?, zegt ze. De jury vond het prachtig, heel 
creatief bedacht.

Meneer Bosman is goed in tekenen en had daarom een mooie Paashaas 
getekend en ingekleurd. Op de grond had hij chocolade eitjes gelegd. De jury 
vond dit iets minder mooi, het was niet origineel genoeg. Er volgden nog meer 
kijkdozen waarin eieren en hazen voorkwamen. 

Daarna was Maria de Kok aan de beurt. Ze heeft een zus in het klooster en met 
Pasen is ze er weleens geweest, ze vond dat heel indrukwekkend. Haar 
kijkdoos stelde daarom een klooster voor. Zij had haar hele doos aan de 
binnenkant met kloostermoppenbehang beplakt en had mooie kerkraampjes in 
de doos gemaakt. Dat had ze vervolgens beplakt met ingekleurd papier dat met 
slaolie was ingesmeerd. Dit gaf een prachtig glas in lood effect. 

Toen was Janna aan de beurt. Ze schuifelde naar voren en keek al haar
medebewoners aan. Margreet gaf haar een bemoedigend knikje.
Ze overhandigde haar kijkdoos aan de jury. De juryleden keken om de beurt 
in de kijkdoos. "Waarom kunnen we niks zien?"  vroeg één van de juryleden. "U 
moet goed kijken want anders ziet u het niet", antwoordde Janna.

Opnieuw keken ze in de doos en toen zagen ze in één van de achterste hoeken 
een heel klein bundeltje van opgerolde zwachtels. Het werd heel stil in de zaal. 
Janna begon daarom maar haar kijkdoos uit te leggen. ?De kijkdoos is het graf 
van Jezus. Het is leeg want Jezus is opgestaan uit het graf. Hij heeft de 
zwachtels afgedaan en opgerold in een hoekje gelegd. Daarom zie je niets, 
alleen de opgerolde zwachtels. Als je goed kijkt zie je dat ik er met een rode 
viltstift op heb gekleurd." 

De juryleden knikten. Janna's beurt was voorbij en de volgende persoon mocht 
zijn kijkdoos presenteren. Al gauw was het tijd voor de pauze. Iedereen, op de 
juryleden na, verliet de zaal om even een kopje koffie of thee te gaan drinken. 
De juryleden zouden in de tussentijd de kijkdozen gaan beoordelen.. 
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Janna wist al dat ze geen prijs zou krijgen. De jury had duidelijk laten merken 
dat ze er wel heel weinig werk van had gemaakt. De zaal was het met de jury 
eens geweest, dat had ze wel gezien aan de reacties. 

Het hoofd van de jury kwam al naar buiten. De winnaar was bekend. "De eerste 
prijs is voor... Nee, laten we beginnen met de derde prijs. Dat houdt de 
spanning er een beetje in. De derde prijs is voor Mevrouw de Vries van kamer 
224. We vonden hem zo mooi omdat ze heeft gewerkt met schapenwol, takjes 
en stokjes om een nestje uit te beelden. Het begin van het nieuwe leven is hier 
mooi zichtbaar gemaakt. De tweede prijs is voor meneer Mink van kamer 236. 
Het bijzondere aan zijn kijkdoos is dat hij hem helemaal met haantjes heeft 
versierd die hij van brooddeeg heeft gekneed, met palmtakjes in hun snaveltjes. 
Die palmtakjes maken het extra feestelijk en zijn echt gericht op Pasen. Dan nu 
de eerste prijs..." 

Het werd doodstil in de zaal. "De eerste prijs is voor Mevrouw de Koster van 
kamer 112. Wij vonden deze doos aangrijpend met de huilende Maria bij het 
graf van Jezus. Dit is echt het Paasverhaal."

Paasmorgen

De dag van de wedstrijd ligt ondertussen al in het verleden. Het is Paasmorgen. 
Janna was al vroeg op want haar dochters zouden haar komen halen met de 
auto voor de Paasdienst in de kerk aan de Beatrixlaan. Haar kleinkinderen 
zouden er ook wel zijn. '"Fijn", dacht Janna. "Nu kunnen we na afloop even 
gezellig ergens wat drinken met z'n allen." Ze kon zich er al helemaal op 
verheugen.

Nadat ze zich netjes had aangekleed ging ze alvast naar de hal toe om haar 
dochters op te wachten. Eén van haar dochters had haar wel verteld dat ze 
naar haar kamer zou komen om haar op te halen maar dit was het minste wat 
ze kon doen, ze wou niemand tot last zijn.

Terwijl ze zit te wachten in de hal komt er een man in een rolstoel de lift uit. Hij 
kijkt een beetje verbaasd en komt dan verlegen naar haar toe.
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"Ehh, ja ehh?  wacht ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Daan de Ridder, 
eigenlijk Daniël maar iedereen zegt Daan. Maar mijn moeder was nogal van de 
Bijbel, snap je.

Ik denk niet dat je me gisteren hebt gezien bij de prijsuitreiking van de 
Paasdozen maar ik was er wel. Ja, de zusters hadden me daar gewoon heen 
gebracht. Ik had niet veel zin, maar ja. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik toen ik 
je kijkdoos zag eerst dacht: 'zo die heeft zich er ook makkelijk vanaf gemaakt!' 
Maar gisteravond op mijn kamer moest ik er toch nog aan denken. Want weet 
je, vroeger ging ik altijd samen met mijn vrouw naar de kerk. Dat waren we 
beiden van huis uit gewend. Maar enkele jaren geleden is mijn vrouw overleden 
en tot ons verdriet hadden we ook geen kinderen. Nou toen hoefde het voor mij 
ook allemaal niet meer zo. Het verslofte zal ik maar zeggen. En toen ik in een 
rolstoel terecht kwam hoefde het al helemaal niet meer voor me.

Het is gek, maar ondanks alle spullen die ik in de loop der jaren heb 
weggegooid heb ik de oude bundel van Johan de Heer, die nog van mijn 
moeder was, altijd bewaard. Wat is dat dan hè? Tja, mijn moeder zong altijd 
alles uit Johan de Heer. Gisteravond moest ik daar opeens aan denken en ik 
hoor nog mijn moeder zingen in de keuken: ?Daar juicht een toon daar klinkt 
een stem, die galmt door gans Jeruzalem?. En bij dat galmen zong ze zo hard 
dat de pannen stonden te rammelen op het pannenrek. En geloof het of niet, tik 
heb toen zomaar het hele lied in mijn eentje gezongen. Tja, het deed me meer 
dan ik dacht." Er valt even een stilte.

"Mag ik vragen of je op iemand zit te wachten?" vraagt Daan vervolgens. "Ja", 
zegt Janna, "op mijn dochters, die komen me halen voor de Paaskerkdienst." 
"Dat is mooi, heel mooi", zegt Daan. "Ehh? mag ik je wat vragen? Zou je in de 
kerk ook aan mij kunnen denken? Dat zou mooi zijn. Weet je wat, ik ga vragen 
aan de zuster of ze op de TV of radio ook een Paaskerkdienst kan vinden zodat 
ik op mijn kamer toch ook het Paasfeest kan vieren." Janna ziet een bekende 
auto aankomen. "O, daar komen mijn dochters", zegt Janna. Ze geven elkaar 
een hand en wensen elkaar een gezegend Paasfeest. En terwijl hun wegen 
zich scheiden en Daan de Ridder weer naar de lift gaat hoort ze hem zachtjes 
zingen: ?Daar juicht een toon ..."
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PUZZEL 4: LOGO PUZZEL 

 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 19.18. 20.

21. 22. 23. 24. 25.
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ANTWOORDEN

1 ______________________________________

2 ______________________________________

3 ______________________________________

4 ______________________________________

5 ______________________________________

6 ______________________________________

7 ______________________________________

8 ______________________________________

9 ______________________________________

10 _____________________________________

11 _____________________________________

12 _____________________________________

13 _____________________________________

14 _____________________________________

15 _____________________________________

16 _____________________________________

17 _____________________________________

18 _____________________________________

19 _____________________________________

20 _____________________________________

21 _____________________________________

22 _____________________________________

23 _____________________________________

24 _____________________________________

25 _____________________________________
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MANDALA VOORJAAR
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MANDALA PAASHAAS 

VAKANTIE Er waren eens 2 onderbroeken in de wasmand. Zegt de ene onderbroek: 
?ik ga binnenkort op vakantie.? Zegt de andere onderbroek: ?Ik hoef al niet meer op 
vakantie, want ik ben al bruin genoeg!?

Meer moppen:https://www.debestemoppen.nl

https://www.debestemoppen.nl/category/flauw/www.debestemoppen.nl
https://www.debestemoppen.nl/category/flauw/www.debestemoppen.nl
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STILLE ZATERDAG

VAKANTIE Er waren eens 2 onderbroeken in de wasmand. Zegt de ene onderbroek: 
?ik ga binnenkort op vakantie.? Zegt de andere onderbroek: ?Ik hoef al niet meer op 
vakantie, want ik ben al bruin genoeg!?

Meer moppen:https://www.debestemoppen.nl

?t  IS BIJNA DAG (St i l le zaterdag)

St i l le zaterdag l i jkt  een beet je op advent
iets verwachten dat  je nog niet  kent

l icht  dat  schijnt  in de nacht
leven dat  je na de dood verwacht .

Een zeker weten, niet  begri jpen
en toch er in geloven

weten dat  er zo veel  meer is
tussen aarde en hemelbogen.

De wereld staat  st i l?
een st i l te die voorbij zal  gaan

als de steen wordt  afgewenteld
en Jezus op zal  staan.

Nog even wachten
de overwinning is nabij

de st ri jd is bi jna gestreden
voor jou en ook voor mij.

Al  is het  nog zo duister
er komt een einde aan de donkerste nacht

aan de kimme zie ik het  Licht  al  gloren
Jezus leef t , ?t  is bi jna  DAG.

https://www.debestemoppen.nl/category/flauw/www.debestemoppen.nl
https://www.debestemoppen.nl/category/flauw/www.debestemoppen.nl
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LENTE WEERSPREUKEN 

In februari al lente?
Dat geeft broden zonder krenten.

Is het weer in februari te zacht,
dan wordt niets van de lente verwacht.

De lente kijkt niet alt ijd op uw kalender.

Als het in januari mistig is,
dan wordt de lente fris.

Maartse buien die beduien
dat het voorjaar aan komt kruien

Is het koud in maart,
dan nadert de lente met een vaart.

Op een milde januari,
volgt vaak een gure lente en een warme zomer.

Schaarse lentebloei, honger voor de koei.

Noordenwind met motregen,
houdt de zon niet tegen.

De louwmaand met veel mist,
maakt de lentemaand maart heel fris.

Koude in maart, dan een lente te paard.
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LENTE WEERSPREUKEN 

Een zwaluw maakt de lente niet.

Lentemaands ruwheid
geeft zomermaands luwheid.

Op de Lentedag (21 maart) de wind in noord,
dan blaast deze nog zeven weken voort.

Donder op een kale doren,
is de halve zomer verloren.

Februari is nooit zo fel,
of ze geeft drie lentedagen wel.
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MOPPEN TOPPERS   

Word je hard van

Zitten 2 eieren in een pan met kokend water, 
zegt de ene ??Pfff wat is het warm hier.?? Zegt de 
ander ?Ach, wordt je hard van!??

Eieren leggen

De juf vraagt aan Piet: "Piet, als ik 2 eieren op 
tafel leg en jij legt er 3 bij, hoeveel eieren 
hebben we dan samen?" Waarop Piet 
antwoordt: "Maar juf, ik kan helemaal geen 
eieren leggen!"

Advocaat

Een ei vraagt aan een ander ei: "Hallo, hoe gaat 
het tegenwoordig met je vader?" "Goed", 
antwoord het andere ei. "Hij is nu advocaat." 
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BEWEGEN
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ANTWOORDEN PUZZELS

PUZZEL 1: EVEN PUZZELEN
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PUZZEL 2: PAASQUIZ 

1 C

2 A

3 A

4 C

5 B

6 C

7 C

8 B

PUZZEL 3: KRUISWOORDPUZZEL
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VAKANTIE Er waren eens 2 onderbroeken in de wasmand. Zegt de ene onderbroek: 
?ik ga binnenkort op vakantie.? Zegt de andere onderbroek: ?Ik hoef al niet meer op 
vakantie, want ik ben al bruin genoeg!?

Meer moppen:https://www.debestemoppen.nl

1   Dreft

2   HEMA

3   Pepsi 

4   Volkswagen

5   McDonald's

6   Philips

7   De Bibliotheek

8   Heineken

9   Shell

10 Pieter van Foreest

11 PostNL

12 Facebook

13 Unilever

14 Albert Heijn

15 Kruidvat

16 De Efteling

17 Disney

18 Primera

19 Mercedes

20 De Wereld Draait Door

21 Becel

22 Nederlandse Spoorwegen (NS)

23 Diergaarde Blijdorp

24 C&A

25 Swarovski

PUZZEL 4: LOGO PUZZEL 

https://www.debestemoppen.nl/category/flauw/www.debestemoppen.nl
https://www.debestemoppen.nl/category/flauw/www.debestemoppen.nl
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