
Welke 4 woorden ontdek je in de gekleurde vakjes; ze hebben allemaal te maken met de gemeenschapsveiling.
Gebruik hiervoor de catalogus. De letter K staat voor koopje en de letter B voor bladzijde.

K 29 Wat geeft NN ?
K 53 Wat kun je met dit koopje maken ?
K 478 Voornaam bondscoach heren volleybalteam ?
B 37 Een La Chouffe  ……….
B 1 Waar wordt de veiling gehouden ?
K 244 Waar wordt de kaartavond gehouden ?
B 1 Welke dag wordt de veiling gehouden ?
B 47 Wie wast je auto ?
K 12 Dit koopje is gemaakt van ………
K 83 Welke tekst staat op de bedel ?
B 6 Wat kun je in je blote billen ?
B 47 Wat geven de buren van de Kaagweg ?
B 1 Waar staan alle koopjes in ?
B 26 Wat kun je doen bij de KBO ?
B 19 Welk koor komt zingen ?
B 27 Wat verhuurt een garage  ?
K 270 Welk slokkie ?
K 157 Naam van het boek
K 552 Wat speel je bij dit koopje ?
B 42 Tegen wie speelt De Graafschap ?
B 46 Welk feest op vrijdag 20 oktober ?
B 50 Laatste koopje
B 12 Wat zit er in de vogelkooi ?
K 388 Een geheel verzorgde …….
B 28 Met 16 personen meedoen aan de …….

Deze puzzel is voor alle kinderen van de basisscholen van Wervershoof. Ouders mogen meehelpen!! Meer kinderen in een gezin? Maak dan een fotokopie.
Je kunt je oplossing inleveren op woensdag 1 maart van 14.00 u tot 16.00 u in de passage van het winkelcentrum. Alle inzenders krijgen een tegoedbon
voor een ijsje van Snackerie 't Zonnetje. Onder alle deelnemende kinderen worden ook nog eens 2 mooie prijzen én 25 entreekaartjes voor zwembad
De Zeehoek verloot. (incl. ijsje). Doe je mee? Heel veel succes!!!
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