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•
NIEUWJAAR



Portret

Graaf Fritz von Hohenzollern organiseert een groot 
feestmaal voor alle edelen uit zijn graafschap.  
Om hem te bedanken voor de uitnodiging  
overhandigt een van de genodigden hem een 
portret. De graaf bestudeert het schilderij even  
en houdt het dan in de lucht zodat iedereen  
het kan zien.
Hij zegt:
‘Dames en heren, u weet,
ik heb geen broers en zussen.
Dat is mijn groot verdriet.
Maar de man die u hier ziet,
geschilderd in dit prachtig kader,
is niemand minder dan de zoon
van mijn teerbeminde vader.’
Wie staat er op het portret?

Oplossing
De graaf zelf.

Sa

rah
s raadsel
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Waarom veranderen  
kameleons van kleur?

Vroeger dachten mensen dat kameleons van kleur 
veranderden om zichzelf te camoufleren, maar dat 
klopt eigenlijk niet: de kleuren van de kameleon 
komen overeen met onze gezichtsuitdrukkingen. 
Als je een kameleon heel donker ziet kleuren,  
kun je dus maar beter gaan lopen; dat wil namelijk 
zeggen dat hij boos of bang is.

W
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tje van Sien
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LAATSTE DAG VAN DE KERSTVAKANTIE



Kort raadsel

Welke boom heeft geen bladeren?
Oplossing
Een stamboom of een slagboom.

Gl
ori

a’s raadsel
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Welk beroep zit verborgen  
in dit naamkaartje? 

Wat een toeval: als je de letters van haar naam door 
elkaar gooit, weet je meteen welk beroep deze 
dame uitoefent! 

Trees Buregem

Oplossing
Burgemeester.

Sa

rah
s raadsel
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Ongelooflijk weetje  
over je oog

In een donkere kamer worden je pupillen groter. 
Pupillen zijn gaatjes in je oog waarlangs het licht 
binnenkomt. In een donkere kamer heb je meer 
licht nodig om te zien, dus moeten je pupillen groter 
worden zodat er meer licht doorheen kan.

W
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tje van Sien
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Wie woont waar?  

Melchior, Balthasar en Caspar wonen naast elkaar 
in drie aparte huizen. Ze hebben ieder een ander 
huisdier en een andere voordeur.

Als je weet dat:
- Melchior in het eerste huis woont
- in het derde huis een kanarie woont
- degene met een kat een grijze voordeur heeft
- Melchior allergisch is voor katten
- Caspar een bruine voordeur heeft
- de hond links van de kat woont
… wie heeft dan een blauwe voordeur?

Oplossing
Melchior:

MelchiorBalthasarCaspar

HondKatKanarie

BlauwGrijsBruin

Th
om

as’
 breinbreker
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Gelukkige verjaardag!

Hip hip hoera! Zij zijn jarig en blazen kaarsjes uit  
op de taart: 
Voetballer Eden Hazard (30 jaar), de Amerikaanse 
acteur Nicolas Cage (57 jaar) en de Britse formule 1- 
coureur Lewis Hamilton (36 jaar). 
Gefeliciteerd! 
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tje van Sien
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Taalraadsel 

Wat vind je aan het einde van ‘de regenboog’?
Oplossing
De letter ‘g’.

Sa

rah
s raadsel
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Welk woord zit hier verstopt? 

Oplossing
Wind.

Dw

Gl
ori

a’s raadsel
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Kun je lezen zonder te zien? 

Blinde mensen kunnen lezen dankzij braille, een 
soort schrift met puntjes in reliëf die ze met hun 
vingers ‘lezen’. Het werd vernoemd naar de man 
die het uitvond, Louis Braille. Hij leefde in de 
negentiende eeuw en was zelf blind.
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Rara, wat zoeken we? 

Je snijdt zijn kop en kont eraf. Je ontdoet hem  
van zijn buitenste vel. Hij geeft daarbij geen kik, 
maar jij staat wel te huilen.
Rara, wat zoeken we?

Oplossing
Een ui.

Gl
ori

a’s raadsel
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Hoe kan dat? 

Sien en Fien zijn zusjes.
‘Wij hebben dezelfde mama en papa’, zegt Sien.
‘We zijn geboren op dezelfde plaats, op dezelfde 
dag en hetzelfde uur’, zegt Fien.
‘En toch zijn we geen tweeling’, zegt Sien.
Hoe kan dat?

Oplossing
Sien en Fien hebben nog een derde zus, Lien. Ze zijn dus een drieling.

Th
om

as’
 breinbreker
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